19. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2013 - stanoviště
Prosíme, chovejte se ohleduplně ke svému okolí - nejlépe tak, aby po vašem odchodu nebylo vůbec znát, že jste na stanovišti byli! Dodržujte pravidla CHKO Kokořínsko.
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 stanovišti najděte kleště a procvakněte jimi kontrolní papírek u příslušného stanoviště. Chybí-li kleště, zkuste se alespoň vyfotit, zapsat něco výrazného v okolí apod.
Papírek procvakněte tak, aby se zoubky kleští nacházely na potištěné straně papírku, a hlavně procvakněte správné stanoviště. Do čárového kódu necvakejte, nedloubejte apod.
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 "J" je přičtena jeskynní prémie +4 body, za všechna stanoviště "S" prémie studánek +5 bodů, za všechna stanoviště "K" prémie křížků a kapliček +6 bodů.
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 2 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 se definitivně uzavírá 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.
1

J

Poř.

B. Název stanoviště
3 Kružský důl - skalní byt
Luňákova kaple

2

K

Azi- Vzdál.
Poznámka
mut (m)
Skalní byt s omítnutým vstupem (vedle vstupu jsou nakresleny 2 lidské postavy). Kleště jsou uvnitř místnosti, vlevo od vstupu, štěrbina 0,5 m vysoko.
Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno

Západní roh oplocení kolem kaple

3

S

3 Tubožská studánka

Pramen

4

K

3 Reliéf Krista

Vytesaný reliéf Krista na skále

Vrátenská hora - rozhledna

14 Mladá hrušeň

Jihozápadní roh oplocení (se stojanem na kola)

290
40
330

8 Lískový keř
30 Mladý smrček rostoucí nahoře na skále
18 Keř

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
3 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.

5

6

4 Rybník U Vrby
Skalní stůl

7

2

Břeh rybníka 14 merů severozápadně od mostku

230

14 Olše ve vodě - prostě tam co vždycky ;-)

Střed skalního stolu

120

20 Bříza - dvoják

Skalní 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 a dovede vás ke skalnímu
stolu. 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.

1 Planý Důl - studánka

Cedule "Studánka v Planém Dole"

2 Příbohy - lípa

Stará lípa

10

Horní Vidim - lávky
(máte-li závratě, toto stanoviště
4
vynechte, nebo se zkuste k pomníku
dostat jinak než po lávkách...)

Zbytek křížku či pomníčku za zhruba 9. lávkou (2. lávka
od spadlého mohutného habru). Poměrně nenápadná cestička
k lávkám začíná nedaleko rybníčku, který najdete za parkem
domova důchodců. Přístup k rybníčku je po poli, po cestě
pod kostelem nebo přes dvůr statku.

11

2 Jestřebické pokličky - odbočka

12 S

1 Studánka pod Bílou skálou

8

255

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.
2 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.

S

9

Vytištěno na tiskárně značky

20

10 Habr se 4 kmínky rostoucí u skály

130

20 Jeřáb (stromek) kousek od skály

60

12 Mladý doubek

Odbočka na Jestřebické pokličky

20

18 Mladý buk u skály

Cedule "Studánka Pod Bílou Skálou"

90

6 Malý buk u pařezu

www.cyklotrek.cz

B. Název stanoviště

Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno

Azi- Vzdál.
Poznámka
mut (m)

13

2 Šemanovický důl - rozcestí

Rozcestník "Šemanovický důl Střed"

150

14

1 Obří Hlava a Žába

Rozcestník "Obří Hlava a Žába" na buku

Č. Pr.

Poř.

Větrný mlýn

19 Habr
9 Vícekmenný buk

Východní roh plotu (kousek od kulaté budovy mlýna, asi 80 m od cesty); kleště jsou u sloupku u země

2 Zděný větrný mlýn mírně kónického tvaru stojí v polích severovýchodně od obce Vrátno. Pochází z roku 1870 a v provozu byl více než 50 let, naposledy mlel v roce 1923. Roku 1878 k němu byla přistavěna budova se

15

stoupami, poháněnými převodní hřídelí z mlýna. Stoupy sloužily k drcení zvířecích kostí, kterými mlynář hnojil okolní pole. Zřícenina mlýna byla koncem 20. století renovována a upravena na soukromý rekreační objekt
a současně byly nainstalovány i okrasné lopatky.

16
17

20

J

2 Skramouš - železniční zastávka

Jihozápadní roh přístřešku železniční zastávky

120

14 Bříza

2 Rozbořenka

Vstup s nápisem "Rozbořenka"

190

28 Mladý buk u skály

Vodní dílo Sudoměř

Severovýchodní strana mostku; kleště jsou pod mostkem

V místě dnešní přehrady stával mlýn, který byl založen v letech 1300 - 1320 Soběslavem ze Sudoměře. Zanikl až za Rakousko - Pruské války v 18. století za panování Marie Terezie. Byl to vždy svobodný mlýn. Ještě

18

3 do doby před zatopením údolí byly zbytky stavby patrné. Kdysi se mlýnu říkalo ,,Olšový". Okolní louky se kosily jako krmení pro koně. V roce 1998 začal pan Stanislav Šturma mladší, rodák ze Sudoměře, budovat hráz
na Strenickém potoce u obce Sudoměř. Vodní nádrž má sloužit ke zkvalitnění prostředí pro chráněné živočichy a rostlinstvo na dříve nevyužitelných podmáčených pozemcích. Od roku 2001 jsou na ještě nedokončené
stavbě prováděny opravy, které mají zajistit a zlepšit nepropustnost dna a hráze.

19 K

2 Kaplička u Kokořína
Františkova alej

Kaplička u Kokořína

300

7 V dutině staré hrušně 2 m vysoko

Informační tabule o vzniku aleje

230

10 Semenáček třešně u staré třešně

Proč zrovna Františkova alej? Celý projekt vznikl na památku Ing. Františka Smýkala, vynikajícího člověka, sadovníka, pedagoga Vyšší odborné školy zahradnické a Střední zahradnické školy Mělník, který celý svůj život
1 zasvětil zahradní a krajinářské architektuře. Po nečekaném a rychlém odchodu 8. 9. 2009 se v hlavách Františkových bývalých studentů zrodila myšlenka vysázet Františkovi památnou alej v krajině u Mšena. Studenti
rychle získali podporu Františkovy rodiny, přátel i města Mšena. Proč právě ve Mšeně? František Smýkal nebyl místním rodákem, ze Mšena pocházela jeho žena Květa. Společně sem ale jezdívali s rodinou starat se
o zahradu, sad a včely. František je pochován na místním hřbitově vedle své ženy Květy. Ze hřbitova je alej v polích vidět.

20

2 Podhradí - bývalé koupaliště

Pařez s červenou turistickou značkou kousek od parkoviště

320

22 S

4 3 prameny

Zimořská studánka

300

23

2 Crhova silnice

Výklenek pod nápisem "Crhova silnice"

24

Ohniště
340
11 Šípkový keř
Šibenec
2 V r. 1306 Mšeno připomínáno jako ves; nejstarší část - bývalá tvrz nad rybníčkem Blížka. V r. 1367 povýšení na město. Rozkvět v 16. stol. - rozvoj řemesel a trhů. Mšeno mělo až do r. 1786 právo hrdelní (bývalé

21

J

70

52 Vzdálenější sklep, v rohu zadní místnosti, vlevo od vchodu
5 Nahoře na ceduli věnované pramenům
13 Lískový keř

popraviště na vršku Šibenec, 2 km jižně).

Kleště jsou v dutině 6. vrby u cesty od Kaniny (nebo 4. vrby od rozlámané vrby)

25

2 Nebeský rybník

26

240
3 Zerav ("tůje"), 1,7 m vysoko
2 Hřbitov byl založen patrně v polovině 18. století. V současné době se na téměř zaniklém hřbitově nachází zhruba 40 náhrobků. Nejstarší pochází zřejmě z období založení hřbitova, nejmladší čitelný je z roku 1886. Nic
Bosyně - Židovský hřbitov

Kámen s nápisem "Alžběta Fischerová z Nebužele"

jiného se z hřbitova nedochovalo.

27 K

2 Křížek u cesty

Křížek

28 K

2 Harasov - reliéf Krista

Reliéf Krista na skále u splavu

29

3 Kadlín - konec silnice

Cedule informující o projektu EU; kleště jsou u země

30

5 Šifra

Vstup

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

335
40
230
delší pěší výstup

13 Bezový keř u hrušně
5 Trnkový keř (myrobalán)
12 Lískový keř
mokré stanoviště

jeskyně

pramen

vyhlídka

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

2 JCP a.s., Ryze česká soukromá strojírenská společnost, www.2jcp.com
Arboeko, s. r. o., Pěstování a prodej okrasných dřevin, www.arboeko.com
CYKLO ERBEN, Provozovatel cykloprodejny v Mělníku
CHKO Kokořínsko, www.kokorinsko.ochranaprirody.cz
Masáže Esme, paní Michaela Bradáčková, www.masazeesme.cz

Vytištěno na tiskárně značky

Nábytek Gaudi SG, s. r. o., Prodej starého stylového nábytku, www.gaudisg.cz
Petr Novák, Reklamní potisk, www.petisk.cz
Sportovní cestovní kancelář TRIP, www.ck-trip.cz
Personna International CZ, s.r.o., výrobce jednorázových holících strojků
Česká zahradnická akademie Mělník, Centrum zahradnického vzdělávání v ČR, www.zas-me.cz

www.cyklotrek.cz

