
Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

1 3 Křížek u Pekla Křížek 300 17 U kořene břízy rostoucí na skále

2 4 Vyhlídka Smrtka Vrcholek skály 170 30 Doubek v borůvčí, dole u země

Ornitologická pozorovatelna Pozorovatelna 50 10 Pravý zadní rohový sloupek (při pohledu z pozorovatelny)

4 3 Senná brána Senná brána - rozcestí 290 30 Malý smrček u borovic

5 3 Sochy Panny a Netvora Střed mezi Pannou a Netvorem 65 12 Keř javoru babyky rostoucí u starého pařezu, u země

Hradčany, letiště
Letištní úl s čísly 34 a 19 na vratech (odbočka k úlům se 

nachází asi 570 metrů od západního konce jižní pojezdové 

dráhy)

280 25 V koruně jeřábu 6 metrů vysoko

Jiljov Vrcholek tvrze 110 30 Dub

Jestřebí, zřícenina Konec schodiště (nahoře) 300 19 Borovice prorůstající zábradlím (8. pole)

9 3 Dlouhá rokle, památný kámen Památný kámen (na modré turistické značce) - - Za kamenem u smrčku

Hřídelík Uvnitř hradu, konec schodiště 210 18 Pod kamenem v šeříkovém keři

11 K 3 Kaplička u Holan Kaplička 350 20 Mezi kmeny mohutné lípy (vzadu)

12 2 Křížek u Pavlovic Boží muka 330 15 Bez u jabloně
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Na stanovišti najděte kleště a procvakněte jimi kontrolní papírek u příslušného stanoviště. Chybí-li kleště, zkuste se alespoň vyfotit, zapsat něco výrazného v okolí apod.

27. Cyklotrek - Nedamov - 22. září 2018 - stanoviště

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).

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).

     Papírek procvakněte tak, aby se zoubky kleští nacházely na potištěné straně papírku, a hlavně procvakněte správné stanoviště. Do čárového kódu necvakejte, nedloubejte apod.

Prémie: za projetí všech stanovišť označených "Z" je přičtena prémie zaniklých míst +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "K" prémie kapliček +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každých započatých 5 minut odečteme 1 bod. V 17:30 se definitivně uzavírá hodnocení, ti, kdo dorazí později, nebudou do hodnocení zařazeni.

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 ;)

Šifra: pro nalezení stanoviště č. 30 je nutné nejprve rozluštit šifru, ta vás navede na správné místo, proto stanoviště č. 30 není zakresleno na mapě (nachází se méně než 8 km od startu/cíle).

     Stanoviště vždy uveďte do původního stavu - důležité je, aby nenechaví náhodní kolemjdoucí kleště neviděli a následně je neukořistili jako trofej z výletu.

Prosíme, chovejte se ohleduplně ke svému okolí - nejlépe tak, aby po vašem odchodu nebylo vůbec znát, že jste na stanovišti byli! Dodržujte pravidla CHKO.

Místo zvané dnes Jiljov bývá spojováno s historickou tvrzí ze 14. a 15. století, tato spojitost však není prokázána a není ani zcela jisté, zda vůbec jde o středověké sídlo. Historický Jiljov mohl podle jiných názorů stát i na 
Mělnicku kdesi v okolí Všetat. První zmínka v pramenech pochází z predikátu Hrdoně z Jiljova z roku 1388, dále jsou uváděni Hynek z Dolan a Jiljova (1391), Vaněk Vyšata z Jiljova (1421) a naposledy roku 1454 Hanuš z 
Jiljova. Ve 20. letech 19. st. romanticky upravován.

Jestřebí náleží mezi skalní hrady a v jejich rámci pak mezi nejsvébytnější řešení. Hrad vznikl ve druhé polovině 13. století a po značnou část doby své existence byl majetkem pánů z Dubé. V 15. století byl několikrát 
dobýván. Na počátku následujícího věku počal chátrat a před polovinou 16. století byl již pustý. Staveništěm hradu se stal charakteristický skalní blok se základnou užší, než byla horní plocha. Dnešní stav je díky velkým 
destrukcím částí této skály v 19. století pouze torzem původního.

Skalní hrad postavený kolem roku 1292 jako majetek pražského biskupství na významné stezce do Lužice. Hrad v roce 1375 koupil arcibiskup Jan Očko od Hanuše z Dubé. Za husitských válek pobořen a od té doby ve 
zříceninách.
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Letiště u obce Hradčany (původním názvem Kummer) začalo vznikat už koncem roku 1938, kdy bylo vytipováno vojenskou komisí jako tak zvané Zastřené letiště, tedy letiště určené pro využití při cvičení, či mobilizaci. Právě 
tehdy vznikla první, ještě travnatá dráha. Na letiště vedla z Mimoně železniční vlečka.[2] Koncem druhé světové války začala letiště využívat Luftwaffe, která plánovala výraznou přestavbu letiště. Tyto plány ale skončily v 
dubnu 1945, kdy bylo hradčanské letiště dvakrát bombardováno spojenci. Od roku 1946 bylo hradčanské letiště využíváno československou armádou až do roku 1968. Prodělali zde svůj výcvik po roce 1945 i někteří budoucí 
izraelští letci. V letech 1951 a 1954 byla vybudována betonová dráha letiště.[3] Po roce 1968 bylo obsazeno až do roku 1991 Sovětskou armádou. V letech 1985 a 1986 proběhla rekonstrukce letiště. V jejím rámci byla 
rozšířena dráha letiště a vybudovány stojánky vrtulníků. 

4Z6

Vyhlídková věž sloužící zejména k pozorování ptactva (ale i okolních vršků) v lokalitě Novozámeckého rybníka u Zahrádek byla postavena na podzim 2012. Myšlenkou na vybudování pozorovatelny se zabývali ochránci 
přírody i místní obyvatelé více než 20 let. Při její stavbě spojily síly Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Ptačí pozorovatelna na severním břehu rybníka je asi 5 m vysoká 
dřevostavba spočívající na dubovém roštu, zastřešená a s přístupovým molem nad maximální možnou výškou vodní hladiny.  Rezervace má výměru necelých 370 ha, z toho 70 ha tvoří vodní plocha, zbylou část rozsáhlé 
porosty rákosí a mokřadní louky. V současnosti zde ornitologové napočítali přes 200 druhů ptáků (např. orel mořský, jeřáb popelavý, moták pochop, husa velká či sýkořice vousatá).
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Kalvárie 14. zastavení křížové cesty "Tělo Ježíšovo do hrobu dáno" 90 10 Líska rostoucí u akátu

14 3 Památník Járy Cimrmana Památník 50 12 Malý doubek

Strážov - zaniklá osada Rozcestník Strážov - zaniklá osada 210 32 U břízy rostoucí mezi smrkem a borovicí

Kaplička u Drchlavy Vstup do kapličky 90 6 Mohutná lípa

Helfenburk Hlavní vstup do hradu 290 30 U kamene pod kamenem

18 K 2 Kaplička u Nové Skalky Kaplička 310 16 Javor babyka

19 2 Velká Řebčice Rozcestník Velká Řebčice 250 25 Mladý buk rostoucí u dubu

Prameniště U Flesla Pískovcový křížek 160 20 Smrček rostoucí u pařezu

21 2 Starý Berštejn, odbočka Schodiště před vodárnou 120 10 Hloh

22 Z 1 Vrchovany - řopík Řopík - - Uvnitř u granátového skluzu

23 K 1 Bílá kaple Kaple za nouzovou přistávací plochou 170 15 Bez u divně rostoucí třešně

Korce, u kapličky Kaplička 110 28 U švestky

25 2 Křížek u Tachova Křížek 300 10 Myrobalán

26 1 Skalní kaplička u Rozprechtic Skalní kaplička 310 7 Líska

27 K 2 Skalní kaple u Ždírce Skalní kaple 80 20 U paty borovice

28 K 1 Kaplička u Křenova Vstup do kapličky (kousek od ní je pramen) 0 15 Líska

29 Z 2 Dražejov, zaniklý hřbitov Vstup do kapličky 40 12 Malý akát mezi cypřišem a náhrobkem Mar. Anna Ullrich

30 Š 5 Šifra Pramen 20 12 Malý jeřáb rostoucí u velké borovice

Vysvětlivky k nadpisům sloupců: "Č." = číslo stanoviště; "Pr." = prémie; "Poř." = můžete si poznamenat, kolikáté v pořadí jste stanoviště navštívili; "B." = bodové ohodnocení stanoviště

CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, www.kokorinsko.ochranaprirody.cz

420

15 Z 4

BRÁNA – největší úniková místnost v ČR, 2 hodiny a 1500 m
2
 zábavy, www.ChallengeZone.cz

Edgewell, www.edgewell.cz

Konec v 17:00, poté za každých započatých 5 minut odečteme 1 bod. V 17:30 uzávěrka.

Cyklotrek 
podpořili:

Sportovní cestovní kancelář TRIP,  www.ck-trip.cz

Arboeko, s. r. o., Pěstování a prodej okrasných dřevin, www.arboeko.com

Kostelíčky - bývalé poutní místo na návrší zvaném Kalvárie se skupinou tří kaplí, patrně od Octavia Broggia z let 1703 - 1707. Přístupovou cestu k hoře lemují již od vsi Ostré výklenkové kaple křížové cesty z období baroka 
a empíru. Tato cesta ústí na terasu v západním svahu hory, kde se nachází pozůstatky poničených barokních pískovcových soch. Odsud stoupá na vrchol široké pískovcové schodiště s výklenky v obvodové zdi a rovněž s 
dalšími pozůstatky barokních soch. Na vrcholové plošině se nachází skupina tří kaplí, symetricky uspořádaných. Obě boční kaple (kaple Nalezení, kaple Povýšení svatého Kříže) mají zcela totožný věžovitý tvar se střechou 
zakončenou lucernou s kupolí. Silueta obou věží je výraznou a zdaleka viditelnou dominantou Úštěcka. Mezi nimi se nachází přízemní podélná kaple symbolizující Boží hrob. Interiér všech kaplí je zcela zdevastován, stejně 
jako celý vnější areál. Přesto, či spíše právě proto, působí na každého návštěvníka toto opuštěné, zchátralé, avšak stále majestátní místo se širokým rozhledem do krajiny velmi silným dojmem, a zanechává tak v duši 
každého příchozího pocit zašlé barokní slávy.

Helfenburk byl královským manstvím a před rokem 1375 patřil Hanuši z Helfenburka, bezpochyby z rodu pánů z Klinštejna z žitavské větve Ronovců. V r.1375 prodává Hanuš hrad arcibiskupovi Janu Očkovi z Vlašimi. Po 
smrti Očkové v r.1380 a po urovnání sporů s bývalým majitelem, který nedostal řádně zaplaceno, připadl hrad jako příslušenství arcibiskupské Roudnice synovci a nástupci Očkovu, říšskému kancléři krále Václava IV., 
arcibiskupu Janovi z Jenštejna. Ten na hrad odchází na výminek a roku 1400 zde umírá. Hrad je naposledy zmiňován roku 1591, kdy začíná chátrat, aby po třicetileté válce zmizel z paměti okolního obyvatelstva tak 
dokonale, že se zapomíná i na jeho původní jméno.

Kaplička je zasvěcena sv. Prokopu, patronu Čech, horníků a rolníků, proti působení ďábla, proti zlým duchům. Byla opravena a požehnána roku 2007. Obraz představuje sv. Prokopa, jak oře se zlým duchem. Ačkoli žil 
sebezapíravě, byl vždy veselé tváře a plný dobrotivosti ke všem lidem. Zemřel roku 1053. Svatý Prokop byl první český světec, který byl prohlášen za svatého v roce 1204 na základě církevního šetření v Římě.

Z cesty, která vede po kraji pole, nebude kaplička možná ani vidět; cestou od Drchlavy je proto vhodné mírně odbočit do lesa u vodárenského objektu, pokud jedete z druhé strany, můžete do lesa odbočit u posedu.
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Prameny a prameniště vznikají v místech, kde hladina podzemní vody vystupuje až na zemský povrch. Právě na místě zvaném U Flesla můžeme najít podobné prameniště, které napájí vodní nádrž. Na tomto místě dříve 
stávala myslivna. Je zaznamenaná v mapách už v 18. století. Stojí tam „Beym Flossel“ nebo „Beim Flössel“ - tedy U Flesla. Vodní nádrž, která dnes působí spíše romanticky, sloužila v období fungování vojenského 
výcvikového prostoru Ralsko k mytí vojenské techniky, o čemž svědčí i betonový nájezd. 

Osadu tvořilo několik domů s hájovnami, smolárnou a s valdštejnským zámečkem. Stavby stály na mýtině uprostřed rozsáhlých lesů pod vrcholy Velké a Malé Bukové a těsně u Dubového vrchu. Nestojí již žádná ze staveb, 
zachovaly se pouze sklepy, studna a velké duby uprostřed mýtiny. Valdštejnský zámeček byla patrová zděná budova, jež stála ještě na začátku 90. let 20. století. Slavil zde své narozeniny i Konrad Henlein. Při sčítání lidu v 
roce 1921 zde bylo 11 domů a žilo zde 38 obyvatel, z toho 31 Němců a 7 Čechů. Bývala zde i skelná huť a v milířích se pálilo dřevěné uhlí. Skelná huť byla dřevěná, s jednou pecí, koňskými maštalemi, pivním sklepem a 
krčmou. Přes Strážov vedla i úzkorozchodná trať Rečkovská lesní dráha, byla zde vybudována výhybna a nákladiště. Přepravovala dřevo z Polomených hor do pily ve Velkém Rečkově poblíž Bakova nad Jizerou. Tato dráha 
byla v provozu od roku 1914 a zanikla po druhé světové válce. Zbyly po ní jen zarostlé náspy z kolejiště. Osada byla zlikvidována československou armádou operující ve vojenském prostoru Ralsko. Na bývalé sídlo ještě 
upomíná názvem Strážovský rybník, který je součástí přírodní rezervace Hradčanské rybníky, a také lesní silnice Strážovská cesta, která prochází jihozápadně od bývalé osady. Přímo v místě osady stojí turistické odpočívadlo.
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