Z Kalů přes Babylon a Křivoš do Štěpánovic
(14. 2. 2021)
Dobré ráno, Pavle, dobré ráno, Moravo!
Dnes nabízím poměrně krátkou a svým způsobem pohodlnou procházku. Pohodlnou
proto, že půjdeme z Kalů z nadmořské výšky přibližně 500 metrů do Štěpánovic k řece
Svratce do 260 metrů.
Do Kalů lze dojet autobusem v pracovní dny i o víkendu (méně spojů). V obci Kaly
můžeme vidět tak jako prakticky všude jinde kapličku, kříže, pomník obětem první světové
války. Kaly mají přibližně 280 obyvatel, prochází tudy modře značená turistická trasa. Právě
po modré značce se vydáme ale, pozor, opačným směrem, než jsou cílové Štěpánovice. To
proto, že doporučuji udělat ještě smyčku přes Babylon (žlutá zn.). Babylon 506 m n. m. je
parádní místo s téměř kruhovým rozhledem. Na modrou sejdeme v Zahradě – místní části
obce Kaly. Zde je kaplička, o kousek dál Lípa svobody. Doporučuji ještě vystoupat na další
rozhledové místo. Jmenuje se Křivoš (464 m n. m.). Jít buď tam a zpět – je to odbočení
z hlavní modré, nebo (lépe) najít si na mapě cyklotrasu a po ní jít nahoru a po modré značce
sestoupit z vrcholu na hlavní cestu.
Klesáním pak budeme scházet ke Štěpánovicím – nyní v zimním čase je nutné být
opatrný, je nebezpečí, že člověk uklouzne.
Ze Štěpánovic můžeme jet autobusem, nebo vlakem, ale doporučuji ještě zajít k lípě a
kříži. Kam a jak? Z chodníku kolem hlavní silnice půjdeme asi 150 metrů za obecní úřad
směrem k Tišnovu, odbočíme cestou vpravo, obejdeme domy, vpravo nad námi bude velká
skála – kdysi lom a přijdeme k hlavní silnici. Tu přejdeme a po asi 100 metrech na slibované
místo přijdeme. Mramorový kříž věnovali manželé Ludvíkovi roku 1894, dočteme se, že jej
zhotovil kameník František Uhlíř z Nedvědice. Lípa je chráněným stromem, na tabulce se lze
dovědět její parametry, já uvedu výšku stromu 29 metrů.
Odtud doporučuji vrátit se do Štěpánovic, protože jinak logický směr k Předklášteří a
Tišnovu není normálně uskutečnitelný (hluboká orba na poli, nebo frekventovaná silnice).

