13. cyklotrek okolím Mělníka - 2. října 2010 - stanoviště

100

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 v sedle uštvete, vaše chyba ;)
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 většině stanovišť najdete (doufejme...) kleště - těmi procvakněte kontrolní papírek u příslušného stanoviště. Chybí-li kleště, zkuste se vyfotit, zapsat něco výrazného v okolí apod.
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.
Prémie: za projetí všech stanovišť označených "V" je navíc přičtena vrcholová prémie +4 body, za projetí všech stanovišť "J" jeskynní prémie +4 body, za projetí všech stanovišť "P" prémie pramenů +4 body.
Šifra: pro nalezení stanoviště č. 30 je nutné nejprve rozluštit šifru, ta vás navede na správné místo. Stanoviště č. 30 proto ani není zakresleno na mapě (nachází se méně než 4 km od startu/cíle).
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, kdo dorazí později, nebudou do hodnocení zařazeni.
V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 604 846 436 (Karel Rys), 604 797 857 (Michal Klipec); v případech horších: 155 nebo 112 (rychlá záchranná služba).
Č. Pr.

Poř.

B. Název stanoviště
Nedvězí

1

V

4

Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno

Azi- Vzdál.
Poznámka
mut (m)

tyč státní triangulace na vrcholu

90

6 u paty kmene malé jabloně

Za dobré viditelnosti jedna z nejhezčích vyhlídek v Česku. V minulosti bylo Nedvězí, ležící v bývalé oblast Sudet, osídleno převážně německým obyvatelstvem. Po 2. světové válce byl většině zdejších lidí zkonfiskován majetek a následně byli vyhnáni
z Čech. Oproti roku 1888, kdy zde bylo 25 domů se 150 obyvateli, zůstala osada po válce skoro vylidněná. Poválečné dosídlení českým obyvatelstvem nedosáhlo takového počtu usedlíků jako před válkou a naopak se vlivem odchodu lidí do
průmyslových oblastí ještě snižovalo. V této době v Nedvězí postupně začal prodej domů k rekreačním účelům, k nimž jsou z větší části využívány dodnes. Osada je významná také z hlediska lidové architektury. Jedná se hlavně o patrové domy roubené
z otesaných smrkových trámů s bohatě zdobenými dřevěnými štíty a pavlačemi. Někde byla na stavbu domu použita i hrázděná technika, která se na naše území dostala ze sousední Lužice. Typickým prvkem zdejších stavení jsou též tzv. podstávky,
sloupy zdobené řezbou, na nichž spočívá patro domu či krov. Domy jsou postavené na kamenných podezdívkách z pískovcových kvádrů. Do pískovce, kterého je všude kolem dostatek, se též hloubily sklepy či chlévy. Horní patra domů sloužila jako
komory, v nichž se sušil chmel. Největší rozmach pěstování chmele – odrůdy zvané Dubský zeleňák - nastal na celém Dubsku v druhé polovině 19. století.

2

2 Rozcestí Pankrác

3

3

Valdštejnsko - sochy granátníků

rozcestník Pankrác

230

16 lehce ztrouchnivělý pařez

střed cesty mezi oběma granátníky

250

17 břízka

Sochy granátníků ve valdštejnských barvách (modrá a žlutá) z doby kolem roku 1760 postavené na paměť valdštejnské granátnické setniny bojujících ve slezských válkách ve 40. letech 18. století. Sochy nechal vytesat hrabě F. Arnošt z Valdštejna.

4

P

2 Pramen Pšovky

cedule Pramen Pšovky I.

5

J

2 Tubož

Skalní tunel - bývalý mlýnský náhon (na konci je zamřížovaný). Kleště jsou ve štěrbině stropu - u nápadně světlého kamene pískovce.

Špičák u Střezivojic
6

3

7

3 Pod Supí horou

8

2

9

2 Borovice Josef

cedule Přírodní památka Špičák u Střezivojic

12 mezi kořeny borovice

rozcestník Pod Supí horou

150

25 u kořenů modřínu

kaple

230

20 bříza

Kaple byla postavena pravděpodobně na počátku 18. století. Výklenky ve třech stranách zdobily původně olejomalby na lněném plátně s motivy Nejsvětější Trojice, Spasitele na kříži a sv. Jana Nepomuckého. Stavebníkem kaple byl údajně housecký
sládek. Již koncem 18. století bylo konstatováno poškození stavby i maleb, stav se prudce zhoršil po roce 1945. Roku 2004 byla kaple obnovena péčí občanského sdružení Pšovka – okrašlovací spolek Kokořínska. Nové obrazy ve výklencích (Trojice,
svatí Jan Nepomucký a Florián) vytvořila Vendula Císařovská, křížek na vrcholu obnovil Petr Císařovský. Kolem kaple rostou dvě lípy velkolisté a jedna lípa malolistá. Stáří stromů se odhaduje na 100–150 let, jsou vyhlášeny památnými stromy.

Zkamenělý zámek

borovice

60

10 smrk

borovice na vrcholku skály (má zelenou čtvercovou značku na kmeni); kleště jsou mezi kořeny borovice

Hrádek byl založen na konci ostrožny na dvou pískovcových blocích. Na prvním skalním bloku je zachována pěkná tesaná světnička, jejíž skalní klenba je však již částečně rozpadlá. Na horní plošině se dochovala čtvercová šachta. Na druhé skalce jsou
patrné zářezy a zbytky ukotvení obranného dřevěného ochozu. V současné době skalní místnost často využívají trempové k přespání, i když ochranu před deštěm a sněhem, na rozdíl od řady jiných skalních místností v Kokořínsku, neposkytne. Na skalní
plošinu, odkud je hezký výhled, vedou zbytky schodů tesaných ve skále.

10

V

3

11

V

2 Zbrázděný vrch

lavička

12

V

3 Libovice - požární nádrž

v zábradlí u nenápadného přepadu z nádrže (jihovýchodní strana)

Kamenný stůl
3

60

16 stará lípa

Předmětem ochrany je skalní věž, která je intenzivně cementována železitými inkrustacemi. Inkrustace vytvářejí nejrůznější tvary, především Liesegangovy kruhy (soustředně uspořádané cementační materiály), tvořící "skalní růže", ale také různé římsy,
krabičkovité struktury, bizarní kruhovité útvary a svraštělé vrásky. Z řady míst s železitými inkrustacemi, vyskytujících se na Kokořínsku, je Střezivojický Špičák považován za nejkrásnější útvar tohoto typu s evropským významem.

Luňákova kaple u Housky

13

280

0

střed kamenného stolu

340

11 ve skalní místosti, při pohledu ven v levém spodním rohu vstupu
9 pařez

Kamenný stůl se poměrně špatně hledá. Opravdu se jedná o kulatý stůl vytesaný ve skále, průměr stolu je přes 1 m. Kolem něj je dokola vytesaná kruhová lavice. Hledat můžete shora od silnice i zdola od cesty. Shora: ze silnice u loveckého
zámečku odbočují zároveň dvě cesty, dejte se tou vpravo (více klesá). Jakmile se rozdvojuje, držte se vlevo - cesta se pak ještě dále stáčí doleva, vede po kraji lesa a místy se trochu ztrácí. Až potkáte další cestu, dejte se po ní doprava, bude mírně
klesat (snad mezi mladými borovicemi) a dovede vás ke kamennému stolu (pokud nás paměť neklame). Zdola: z cyklostezky odbočuje (většinou podmáčená) cesta doprava, vzápětí se větví - strměji stoupá (bahnitá) doleva, mírněji stoupá schůdnější a
sjízdnější cesta doprava. Dejte se tedy po té doprava a od tohoto rozcestí ujeďte 250 m. Zde doporučujeme odložit kola a pokračovat pěšky. Kamenný stůl je od vás nyní 100 m vzdušnou čarou, azimut zhruba 30° (je to zkrátka do toho prud kého kopce,
co jste měli před chvílí po levé ruce). Po překonání první asi poloviny stoupání už nejspíš uvidíte skalku, to by měla být ta správná.

Vytištěno na tiskárně značky Kyocera, www.kyocera.cz

Č. Pr.

14

Poř.

B. Název stanoviště

3

Starý zámek

Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
starý buk na vrcholku skály; buk má na kmeni modrou
čtvercovou značku

Azi- Vzdál.
Poznámka
mut (m)
330

2 pod kořenem staré lípy

Ze skalního hradu se zachovala jedna tesaná místnůstka a spousta draží, které dávají tušit, jak hrad asi vypadal. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi, který měl v držení ves Kostelec.

Spálený mlýn

dole pod kamenem ve spáře "kříže" vytesaného do skály

15

2

Spálený mlýn byl opuštěn již v době třicetileté války a do dnešní doby z něj zbyla jen hluboká tesaná štola s výklenky na upevnění mlýnského zařízení. Další pozůstatek se nachází na protější straně údolí, jde o zasypaný tunel, který byl zřejmě zhruba
18 m dlouhý. Patrně zde na skále stávalo dřevěné stavení. Mlýn je jedním z dějišť historického románu "Petrovský" sepsaného Karlem Sellnerem. Historický román "Petrovský" vypráví o životě a osudech lidí ve druhé polovine 17. století v době
pronásledování českých bratří.

16

3

Jak najít skalní bránu: držte se zelené značky (široká cesta je sice pohodlnější, ale z ní skalní bránu nenajdete). Ze zelené značky kolmo odbočuje úzká cesta, mírně stoupá. Po 35 metrech z ní šikmo doleva odbočuje další úzká cesta (pokud tam
odbočka není, jste na jiné cestě - vraťte se na zelenou značku a zkuste to jinde). Po ní stoupejte asi 70 m, pak odbočte o 90° doleva. Tato cesta se pozvolna stá čí doprava (obchází vrcholek), postupně budete míjet několik bříz těsně u cesty. Když urazíte
od kterékoli z bříz zhruba 40 m doprava (do svahu), měli byste se dostat ke skalní bráně; pohodlně to jde od polomrtvé břízy, je to jedna z posledních.

17

2 Skalní bludiště

Skalní brána

18

J

2

Ceplíkův skalní byt

2

2

16 pata břízy se dvěma kmeny

Na Cinibulkově stezce nedaleko hájovny je úsek, kde jako
pomůcka pro sestup jsou ve skále 2 řetězy. Kleště jsou
zaměřené od dolního konce spodního řetězu.

160

15 pod kořenem, vlevo, na začátku úzkého průchodu

vchod do skalního bytu

110

5 malinká místnost, bez slámy; skalní puklina v rohu

Od křižovatky zhruba 30 m dovnitř rokle Apatyka. Vlevo uvidíte "skluzavku". Kleště jsou ukryté naproti skluzavce (přes cestu), za smrčkem, u "hrobečku"

Apatyka byla pojmenovaná podle léčivých bylin, které se tu hojně sbíraly. Výskyt druhů rostlin, typických spíše pro horské či podhorské oblasti, je zapříčiněn velkou teplotní inverzí v rokli. Na jaře se prohřívá jen horní vrstva vzduchu, proto tu dlouho
zůstává ležet sníh, a v létě do ní stéká studený vzduch, zatímco teplý stoupá vzhůru. Tím je způsobena vegetační inverze (zvrat vegetačních pásem) - chladnomilné druhy, typické pro vyšší nadmořské výšky, rostou hluboko v rokli v nízké nadmořské
výšce a naopak teplomilné druhy z nízkých nadmořských výšek rostou vysoko nad roklí.

 Klemperka
20

110

Skalní byt se nachází asi 55 m po cestě od posledního stavení. Shora není vidět, zdola se k němu musí z cesty 20-30 m vystoupat. Zaměřeno od vchodu do skalního bytu (2 velké místnosti)

Apatyka
19

skalní brána (viz poznámka níže)

Kleště jsou ukryté 3-4 m nad zemí. Úkryt je v první skále od silnice (na straně přivrácené k silnici, tj. ne u jeskyně Klemperka). Nahoru se leze asi 2 m po
skále, poté je třeba prolézt skalním okénkem a dostat se až na konec vodorovné římsy. Kleště jsou přivázané k zaklíněnému klacku.

Jeskyně Klemperka je hůře přístupný, uměle vysekaný skalní systém nacházející se nedaleko vesnice Truskavna v Šemanovickém dole. Údajně získala své jméno po loupežníku Klemperovi, který se v jejích útrobách ukrýval počátkem 19. století
a později byl zabit kousek od Truskavny sedláky z Vysoké. Podle jiné pověsti by jeskyně měla být s Truskavnou spojena tajnou chodbou. Bájná chodba ale nejspíš neexistuje. Když v letech 1998-2000 čistila Správa CHKO Kokořínsko spodní místnost
jeskyně, která byla zanesena naplaveným jílem, byl objeven utajený vchod z údolí, ale po chodbě ani stopy. Spodní vchod byl zazděn. Abyste se do jeskyně dostali, budete muset vystoupat do výšky 5 metrů po žebříku nebo po vysekaných schodech
úzkým komínem. Z terasy je přístup do horní místnosti a po schodech i do spodního patra. Na terase lze ve stropě objevit několik obtisků mušlí.

Nejužší místo rybníka Kačírek. Kleště jsou umístěné na olši ve vodě, asi 2 m od břehu (olše má jeden z kmenů uříznutý).

21

P

3 Rybník Kačírek

22

P

2 Vrátno - rybník

2 břízy na břehu rybníka

2 Jeskyně pod Hradskem

Pod skalami odbočte ze žluté značky na pěšinu, po ní běžte zhruba 60 m. Vlevo uvidíte zaklíněný velký balvan (2x3 m). Projděte pod balvanem, za ním
vpravo je skalní byt. V jeho stropě, asi 1,9 m nad podlahou, jsou kleště ukryté ve spáře.

23

24

J

J

4

 Partyzánská jeskyně

25

2 Lípa u Janovy Vsi

torzo lípy

2 Svatý Václav

křížek Svatý Václav

P

2 Ladčin pramen
Skalní reliéfy u Harasova

6 u hlohu

K partyzánské jeskyni je možné vyrazit zdola roklí Vrbodol (nedoporučujeme - terén, bláto, kmeny), nebo shora po cestě od Mšena směr Sedlec, hned v první
(mírné) zatáčce odbočit na zpevněnou cestu doleva a pak u hnojiště odbočit ostře doleva a kolem zarostlé aleje sjet po poli dolů k lesu. Do lesa odbočuje
cesta (u krmelce a krmelečku), pokračujte po ní dál. Jeskyně se nachází na skále uprostřed údolí (údolí se rozšiřuje, uprostřed zůstává skalní výběžek - tam
hledejte). Na skále najděte pomníček se jménem "Mirek Fořt". Od pomníčku vede příkrá stezka na jihovýchod k okraji skály, asi po 5 m se stočí doprava.
Kleště jsou schované v zářezu v podlaze pod kamenem, v pravém rohu od vstupu. Buďte velmi opatrní, ať se nezřítíte ze skály!

26
27

0

40

studánka

105
55

13 malá švestka u šípku
6 u mladé lípy
20 Mezi kořeny vyvráceného buku (asi 3 m dlouhý zbytek kmene, 60 cm průměr)

ornament dál od rybníka

330

15 velký výklenek po těžbě pískovce - štěrbina vpravo
12 u svídy vedle velké břízy

28

2

29

2 Údolí u Velkého Újezdu

posed

150

30

4 Šifra

podle šifry

160

Poznáte, co je vyobrazeno na reliéfu?

8 pařez (při značení obrostlý houbami)

pramen
vyhlídka
delší pěší výstup
mokré stanoviště
Konec v 17:00, poté za každých započatých 10 minut odečteme 1 bod. V 17:30 uzávěrka.
Vysvětlivky k nadpisům sloupců: "Č." = číslo stanoviště; "Pr." = prémie; "Poř." = můžete si poznamenat, kolikáté v pořadí jste stanoviště navštívili; "B." = bodové ohodnocení stanoviště
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jeskyně apod.
cache v blízkosti

