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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz
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Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz
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     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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H
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S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
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Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.
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2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka
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2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
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Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.
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2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.
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2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
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Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.
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2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
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Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.
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2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.
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2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
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Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.
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2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.
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2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.
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2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.
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2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.
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2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
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Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.
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2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.
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2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4
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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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H
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S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3
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zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.
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2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4
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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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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
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25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.
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2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.
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2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4
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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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.
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2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4
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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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H
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S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.
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2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.
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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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.
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2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.
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2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.
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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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.
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2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.
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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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.
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2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Azi-
mut
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2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce
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5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
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8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.
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H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.
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Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.
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13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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Č. Pr. Poř. B. Název stanoviště Místo, od kterého je stanoviště zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.
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Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.

3

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Bezděz Brána 340° 5 Oslav své Victory!

2 4 Skála u Žďáru Skála 30° 4 Pod převisem

Křížek ve Žďáru Křížek 260° 14 V dírce

Granátníci Socha Granátníka 10° 15 Holubník

5 4 Kostel v Kruhu Přístřešek 90° 18 Pod a v
6 4 Vlkov - pomník obětem války Pomník 300° 7 Mezi zadními kmínky mohutného habru
7 4 Zlaté parohy Zlaté parohy 235° 17 Zelený turista

8 3 Studánka Tubož Studánka 50° 15 V dutině dubu

Houska brána na nádvoří 220° 50 nejde to přehlédnout

10 S 3 Cikánská jeskyně Půlkruh smrků 70° 15 Ve štěrbině

11 3 Vojetín - rozcestí Slepá 230° 18 Chapadla chobotnice

12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen

3
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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
1740–1746. Polohu stanoviště najdete na vloženém výřezu mapy.

H

Žďár je typickou ukázkou vesnice, kde převládají roubené přízemní i patrové chalupy, často hrázděné. Najdou se zde i statky a zemědělské usedlosti s typickými štíty a vratovými portály. Úžasné jsou hlavně chaloupky vrostlé 
do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.

4

4

13 V

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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3

3

28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.
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2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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12 3 Boží Muka Boží muka 130° 25 V objetí milenců

Vrátenská hora Stůl 230° 15 Kámen
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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.

5

H
Hrad byl založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti 
v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého 
syna Houseka. Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční 
určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Dvě dřevěné sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 
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do skal, lemující starou cestu pod návsí. Na typicky vesnické návsi najdeme prostou kapličku, zřejmě z počátku devatenáctého století. Je zjevně nově restaurovaná i interier je čistý a udržovaný. Většina stavení pochází 
z přelomu 18. a 19. století, i když některé jsou zjevně upravované z daleko starší doby.
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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.

První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační 
místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století 
a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou, a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále "železného a zlatého". 

1 5

9 3
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28. Cyklotrek okolím Mělníka - 5. října 2019 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 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 "V" je přičtena prémie vyhlídek +6 bodů, za všechna stanoviště "H" hradní prémie +6 bodů, za všechna stanoviště "S" prémie skalní +6 bodů.

Konec závodu je v 17:00, opozdilcům po 17:00 za každou započatou 1 minutu 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 11 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.

www.cyklotrek.cz



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

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Reliéf Ukřižování Krista Reliéf 40° 25 U kořene smrčku na skále

15 4 Křižovatka Vidim Střed travnatého trojúhelníku 210° 15 Skalní dutina ve výšce očí

16 S 3 Optimek - skalní stůl Skalní stůl 130° 20 Malá břízka

Starý zámek (dolní) Smrček na nejvyšším místě hradu 0° 5 Ve čtvercovém otvoru po trámu, maskováno mechem

Skalní brána Brána 333° 20 Šikmá borovice, u kořene

19 2 Lobeč - hřbitov Brána na hřbitov 135° 9 Břečťan na zdi

Kamenný most Střed mostu 340° 6 U kořene buku rostoucího na skále - asi 3 metry od kmene směrem dolů

21 V 4
Vyhlídka na Říp, Házmburk 
a Milešovku

Střed křižovatky 40° 10 U tyčky, kleště maskovány cedulí o spolufinancování projektu EU

22 V 3 Křížek u Šemanovic Křížek 30° 28 Bez rostoucí u třešně

23 S 1 Kaplička v Boudecké rokli Kaplička 45° 15 Malý smrček asi 1,5 m vysoký, u kořene

Rodiště V. B. Nebeského Torzo vjezdové brány 160° 28 Jeřáb

Bývalý větrný mlýn Brána 144° 43 Kamenný sloup

Vyhlídka na hrad Kokořín Poslední zub cimbuří směrem na východ 80° 6 Jasan

27 4 Zimořský důl rozcestí Rozcestník 25° 20 Malý habr za borovicí "Bod záchrany ME007"

28 1 Stránka - kaplička Ježíš 11° 11 Kamenná zeď

29 1 Přejezd u Kaniny Červenobílá tyčka u přejezdu 320° 80 U kořene myrobalánu

30 6 Šifra Dle šifry (najdete v azimutu 260° 200 m od silnice) 80° 6 Líska - slabší kmínek mezi 2 silnějšími

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

26 H

18

S20

25 V

S

Reliéf vytesaný v pískovcové skále. Segmentový mělký výklenek, v něm Kristus na kříži, po stranách stojící P. Maria a sv. Jan, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalena. Výklenek vrouben rámcem. Vpravo draperie, z níž 
vykukuje postava, a vně volutové křídlo na soklíku. Vně výklenku, po pravici Krista, znázorněny duše spasené, ve výklenku pod sv. Máří Magdalenou znázorněny duše v pekle. Výjev, zakomponovaný do zahloubeného 
výklenku, lemují architektonické prvky a draperie. Lidová práce z 18. století.

S 414

Skalní útvar připomínající bránu trojúhelníkového tvaru. Přístup k bráně je vyobrazen na vloženém výřezu mapy.
2

Mapový podklad Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn 2019

Event Arena - organizace eventů a akcí, www.eventarena.cz

Konec v 17:00, poté za každou započatou  1 minutu 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

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

3 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 
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.

Václav Bolemír Nebeský byl synem šafáře, narodil se na tomto statku v Novém Dvoře 18.8.1818. Od roku 1830 studoval v České Lípě na Německém gymnáziu, později v Litoměřicích. Po maturitě studoval od roku 1836 na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze na Filozofické fakultě. Zde se pod vlivem četby J. Kollára a přátelství s J. K. Tylem, K. J. Erbenem a B. Němcovou přimkl k češství a začal se věnovat poezii. Stýkal se tehdejšími 
významnými představiteli české kultury jako byl Boleslav Jablonský, Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Karel Sabina. Od roku 1843 byl milencem Boženy Němcové. Trvalou zásluhou Nebeského 
zůstává, že jako jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu lidu, především venkovského, a ukázal její význam ve slovanské kultuře národa.

24 2

2 Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl 
zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Jana Špačka.

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Dodnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.
17 H 4

Most s kamenem v klenbě s letopočtem 1852 překlenuje cestu vedoucí do Šemanovického dolu. Dříve sloužil pro cestu do polí v okolí Jestřebice, která jsou dnes již zalesněna, Ještě v 50 letech míval zdobené zábradlí, dnes 
zůstal již jen samotný most.
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www.cyklotrek.cz


