9. cyklotrek okolím Mělníka - 27. září 2008 - stanoviště

60

Prosíme, chovejte se ohleduplně k přírodě i soukromému majetku - nejlépe tak, aby po vašem odchodu nebylo vůbec znát, že jste na stanovišti byli!
Není nutné projet všechna stanoviště - vyberte si ta, která vás něčím zaujala (hezké místo, hodně bodů - sloupec "B.", leží na trase apod.). Pokud se uštvete v honbě za body, byli jste varováni ;)
Na mapě jsou kolečkem označena místa ze sloupce "Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno"; odtud se vydáte uvedeným azimutem (ve stupních) na zadanou vzdálenost (v metrech).
Na každém stanovišti najdete (doufejme...) kleště - těmi procvakněte kontrolní papírek u příslušného stanoviště, jinak Vám stanoviště nebude uznáno!
Papírek procvakněte tak, aby se zoubky kleští nacházely na potištěné straně papírku, a hlavně procvakněte správné stanoviště...
Stanoviště vždy uveďte do původního stavu - důležité je, aby nenechaví náhodní kolemjdoucí kleště neviděli a následně je neukořistili jako trofej z výletu...
Za projetí všech stanovišť označených "V" je navíc přičtena vrcholová prémie +5 bodů, za projetí všech stanovišť označených "J" je navíc přičtena jeskynní prémie +3 body.
Pro nalezení stanoviště č. 1 je nutné nejprve rozluštit šifru, ta vás navede do správné vesnice. Stanoviště č. 1 proto ani není zakresleno na mapě!
Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každých započatých 10 minut odečteme 1 bod. V 17:30 je definitivní uzavření hodnocení, ti, kdož dorazí později, nebudou do hodnocení zařazeni.
V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 604 846 436 (Karel Rys), 731 705 529 (Alžběta Malotínová), 604 797 857 (Michal Klipec); v případech horších: 155 nebo 112 (rychlá záchranná služba).
Č. Pr.
1

Š

2

Poř.

B. Název stanoviště

Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno

Azi- Vzdál.
Poznámka
mut (m)

4 Vesnice podle šifry

křížek na návsi

220

11 u paty kamenného sloupku, spára pod kamenem (od stodoly 1. sloupek)

jižní ústí tunýlku pod železnicí

110

22 smrček v příkopu

150

55 studánka

2

Viadukt na Máchově cestě

POZOR, v mohutném dubu s prasklinou je sršní hnízdo! U cestičky lze shlédnout botu lesního muže.

Studánka v Lučinatém údolí
3

4

2

V

3

Dub se zelenou turistickou značkou, oranžovou zalomenou
šipkou a nápisem "Okna" - viz poznámka níže.

Studánka není z cesty vidět; podle mapy je třeba především identifikovat správnou zatáčku cesty. U cesty (na severozápad od cesty) je dub se zelenou turistickou značkou, oranžovou zalomenou šipkou a nápisem "Okna". Od tohoto dubu můžete
studánku najít podle azimutu a vzdálenosti. POZOR, ve stropě je uvolněný kamenný blok! Celá stavba působí dosti chatrným dojmem, mokré pískovcové kvádry se velmi ochotně rozpadají... Na tomto stanovišti se určitě vyplatí se zamyslet před tím,
než se začnete pokoušet o nějaké hrdinské výkony ;-)

Velký Beškovský kopec

konec odbočky turistické značky na vrcholu kopce ("modrý
čtvereček" na kameni)

240

12 kořeny nahnuté břízy

Je tvořený převážně pískovcem, poblíž vrcholu na povrch vystupují čedičové útvary; jsou zde horolezecké cesty. Na svazích leží terasy, z nichž je dobrý rozhled do okolí. Na kole obtížný přístup, ale krásná příroda útrapy vynahradí...

5
6

2 Nad Šindlerovým dolem
J

2

Týn - skalní obydlí

rozcestník "Nad Šindlerovým dolem"
Mohutný buk u (staré) cesty; buk je zvláštní tím, že má
jednu větev prohnutou až k zemi.

60
-

25 osamělá velká borovice
-

kleště jsou uložené ve škvíře mezi tou k zemi odkloněnou větví a kmenem
buku

Za povšimnutí stojí stará cesta (dnes malé smetiště) a dvě skalní obydlí asi o 50 m stranou od cesty (kolem buku k nim vede pěšina). Jedno skalní obydlí je upraveno trampy k obývání a je dobře vidět, druhé se nachází v protější skalní stěně.

7

2

8

2

Zelená značka u Pankráce

rozpadlý posed nedaleko zelené značky

190

60 osamělý modřín

Zelená značka je někdy zakreslena jinak, než jak vede ve skutečnosti. Když najdete křížení zelené značky se silničkou a vydáte se po zelené, uvidíte po necelých 100 m napravo zbytky posedu, od kterého je stanoviště zaměřeno.

Roveň

Kleště najdete na poslední třešni na severním konci aleje vedoucí z Rovně směrem na Blatce, 2 m nad zemí.

Z Rovně jsme nenašli cestu dolů na Kolčavku nebo Tubož, možná tedy budete muset přijet pouze z Blatců. Když už budete na místě, doporučujeme popojet ještě asi 100 m od stanoviště směrem na jih, projet bránou a podívat se na náves.

3 Kupa

kámen nejvýše na kopci

10

1 Rybník Palác

Kleště jsou umístěny na severovýchodním břehu rybníka Palác. Dojít k nim se dá od silnice z místa, kde odbočuje Královská cesta na Housku. Po
břehu rybníka ujdete zhruba 100 m, překonáte několik "lávek". Několik metrů za zásobníkem na zrní je čtvercová prkenná plošinka, u ní ve vodě trs
trávy - kleště jsou v něm, přivázané ke klacku.

11

1 U Daňků

bříza se žlutou turistickou značkou

12

2

13

2 Pod Supí horou

rozcestník "Pod Supí horou"

2 Bezdědice

Kleště jsou v areálu hřbitova na jihovýchodní straně. Najdete je u náhrobků opřených o zeď vlevo od vrátek (při pohledu od kostela).

9

V

Luňákova kaple

14

kaple

270

7 u kořene mohutnějšího dubu

80

10 díra v zemi u ztrouchnivělého pařízku

120

20 třešeň s turistickými značkami (šipky)

Barokní trojhranná kaple zasvěcená sv. Trojici je nedaleko hradu Houska a je unikátní stavbou v severních Čechách. Kaple pod lipami byla zrekonstruovaná v roce 2005 a znovu vysvěcena. Postavil ji místní sedlák a sládek Luňák (tehdy se psal
Luniak), který vlastnil v okolí hradu Houska polnosti. Interiér kaple je vyzdoben novými nástěnnými malbami se třemi motivy: svatá Trojice, svatý Florian, který chrání stavení před požáry, a svatý Jan Nepomucký.

310

13 u kořene břízky obrůstající ztrouchnivělý pařez

B. Název stanoviště

Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno

Azi- Vzdál.
Poznámka
mut (m)

15

1 Andělské schody

střed kmene padlého přes cestičku (asi 3 m nad zemí)

210

16 V

2

Č. Pr.

Poř.

Komošín

2

18

2 Víska

 Horní Vidim - staré lávky
19

3

20

1 Černá díra

22

J

1

35 malá třešeň u malého mraveniště

Parkoviště na Vrátenské hoře - 250. stojící kůl palisády, počítáno z té strany, kde jsou nástěnky. Kleště jsou schovány za kůlem.

Výrazný kopec sopečného původu, nachází se na severovýchodním okraji oblasti Kokořínska. Těsně pod vrcholem je bývalý lom. Dne 28.10.1999 byla na vrcholu otevřena rozhledna, z níž je nádherný výhled na Kokořínsko, Pojizeří a lesy kolem
Bezdězu. Návštěvu rozhledny vřele doporučujeme! Obec Vrátno darovala na výstavbu rozhledny pozemek a společnosti EuroTel a RadioMobil souhlasily s návrhem SOK (Sdružení obcí Kokořínska), aby telekomunikační věž sloužila současně jako
rozhledna. Rozpočet stavby zněl na 10,8 milionu korun. Speciální trojhrannou konstrukci vyrobila v rakouském Linci firma Blažek & Eckel a na místě ji začala montovat bezprostředně po položení základního kamene 6. července 1999. Stavba je
vysoká 42 metrů, přičemž k vyhlídkovému ochozu ve výši 25 metrů vede 127 schodů.

17

J

0

Pokud byste pokračovali dál po cestě, dostanete se k tábořišti. K březovému hájku, kde je naše stanoviště, však musíte odbočit o něco dříve po zarostlé cestě.

Vrátenská hora - parkoviště

21

zásyp (zásobárna zrní pro zvěř) v březovém hájku

15 borovice na vrcholu skalky

(máte-li závratě, toto stanoviště
vynechte!)

Kostelíček

ořešák v rohu zahrady (z návsi odbočkou na západ, pak
vlevo, k poslední zahradě vlevo u cesty)

205

Pomník na cestě přes lávky - zhruba 10 lávek od rybníčku.
Poměrně nenápadná cestička k lávkám začíná nedaleko
rybníčku, který najdete za parkem domova důchodců.
Přístup k rybníčku je po poli nebo po cestě pod kostelem.

330

25 robustní hloh

5 ve vykotlaném pařezu

Z kopce od Jestřebic na levé (severní) straně údolí najdete vývrat - pařez s kořeny. Kleště jsou mezi kořeny vývratu (poblíž pařezu).
cedule "Kostelíček" až nahoře nad schodištěm

15

10 v dutině zlomeného buku, 2,5 m nad zemí

Skalní ostroh nad Šemanovickým dolem s průchodnou jeskyní, částečně uměle přitesanou. Úkryt nekatolíků z doby protireformace.

330 m od parkoviště u Pokliček podtéká Pšovka pod silnicí; o dalších asi 40 m dále odbočuje k severozápadu
nenápadná krátká pěšinka k zatopeným místnostem. Většina místností obsahuje jen naplaveniny, ale v poslední
místnosti jihozápadním směrem je zhruba 22 m dlouhý, ve skále vytesaný několikrát lomený tunel, na jehož konci
uvnitř skály se nachází silný pramen, kámen a k němu přivázané kleště ☺. Před místností je větší jezírko a bývá
znatelné proudění vody z místnosti/tunýlku.

3 Hlučovský mlýn - tunel s pramenem

východní (hladká) stěna skály Faraon

75

9 mezi kořeny borovice rostoucí na skále

23 V

1 Faraon

24

2

V místnosti pozor na střepy! O Nedamech Cinibulk soudí, že to mohla být doupata pravěkých lidí. Během třicetileté války se v nich ukrývali místní před nájezdy švédských vojsk. Nálezy střepů keramických nádob, datovaných do období 13. – 16.
století, a na nejvyšším místě skály ještě dnes patrné čtvercové základy hradní věže vedou k názoru, že zde stával poměrně rozsáhlý skalní hrádek. Dnes můžete průrvou mezi skalami vystoupat po vysekaných schůdkách do zachovaných jeskynních
místností i nahoru na plošinu, odkud je překrásný výhled na hrad Kokořín a přes Kokořínský důl až na Hradsko, kde bývalo v 8. století staroslovanské hradiště.

1

K hradu Kokořín se váže řada pověstí o loupeživých rytířích, kteří zde údajně měli své sídlo a jejichž vůdcem byl pověstný Petrovský. Že se tyto legendy zakládají zčásti na pravdě, dokládá nález 22 lidských koster objevených při rekonstrukci hradu
na počátku 20. století. V 16. století se stali majiteli hradu (spolu s kokořínským statkem) Hrzánové z Harasova.

1

Zčásti umělá a těžko přístupná (po žebříku - buďte opatrní...) jeskyně ve skalní stěně Šemanovického dolu. Je pojmenována podle zdejší pověsti o loupežníku Klemperovi. Kdysi měl obývat její prostory a byl prý nedaleko odsud v Truskavenském
dole zabit sedláky z Vysoké. Horní místnost je přístupná, spodní pravděpodobně uzavřena mříží (v zimě kvůli netopýrům, v létě proto, že ji po zimě zapomněli odemknout...).

Nedamy
J

Kokořín
25

Klemperka
26

J

27

2 Mokřady dolní Liběchovky

 Staráky
28

J

2

(máte-li závratě, toto stanoviště
vynechte!)

skalní místnost nejblíže k ceduli "Nedamy"

cedule "Máchova vyhlídka, xxx m" (blízko vstupu do hradu)

skalní místnost v horním patře Klemperky

Tupadly - kaplička u zelené značky

svislá puklina v jihozápadním rohu, schováno u země

75

-

180

10 u paty kmene mezi kořeny rovného, nerozvětveného buku

- vodorovná puklina 1,5 m nad zemí v severozápadní stěně

100

Asi 3 m vysoké torzo vykotlané vrby u cesty, cca 100 m po zelené značce
směrem po proudu Liběchovky; kleště jsou v dutině kmene.

Část Staráků je obehnána palisádou; dojděte k palisádě, pak najděte rozsedlinu mezi skalami na severovýchodní straně objektu (těsně pod palisádou).
Rozsedlinou se vydejte dolů; první odbočka doprava je zamřížovaná, druhá odbočka vede do protáhlé skalní místnosti. Projděte místností k nízkým
"dveřím" a překročte/přeskočte průrvu na malou plošinku na druhé skále. Kleště jsou zamaskované ve vodorovné puklině, zhruba 1,5 m nad plošinkou.
Kdybyste šli průrvou ještě níže, našli byste třetí odbočku do velké místnosti.

POZOR, na tomto stanovišti je třeba ve výšce kolem 5 m nad zemí překročit/přeskočit průrvu mezi dvěma skalami; buďte velmi opatrní, pokud se na takový výkon necítíte, na stanoviště prosím nejezděte.

29

2 Čertovy hlavy

30

2

Klácelka

Kleště jsou v levém uchu pravé hlavy :-) ("pravá hlava" - myšleno při pohledu návštěvníka do tváří hlav). Jeskyňka ("ucho") je asi 3 m nad zemí, kleště
jsou ve spáře nedaleko schůdků.
cedule "Klácelka"

0

6 kleště asi o 5 m výše než cedule Klácelka - přivázané k borovičce na skále

Skála se dá celkem rozumně obejít, i tak ale buďte opatrní, tření mezi nášlapy a pískovcem či mechem asi nebude nejlepší...

Konec v 17:00, poté za každých započatých 10 minut odečteme 1 bod. V 17:30 definitivní uzávěrka.

vyhlídka

delší pěší výstup

mokré stanoviště

