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 doporučený začátek a konec: Mšeno – vlaková dostupnost, 

moţnosti parkování, stravování, nocleh; pro cestující vlakem 

moţnost skončit na ž. st. Kanina 

 celková délka trasy: 40 km; celkově nastoupáno: 841 m  

 doporučený směr: podle pořadí informačních tabulí 
  

Obtíţnost: středně těţká 



 

1) Mšeno a voda (na náměstí Míru před radnicí) 
-GPS: N 50°26.282‘ E 014°37.980‘ 

Stojíte na náměstí Míru v centru 

Mšena. Před vámi je radnice a 

muzeum. Zajímavou částí 

mšenské historie je boj místních 

s nedostatkem vody. O tom, ţe 

dostat vodu do míst, kde je poušť 

a dlouhé sucho, je problém asi 

nikdo nepochybuje. Většinou ale 

zapomínáme, jak je voda vzácná i 

v našich podmínkách. Protoţe 

zemědělství se na Kokořínsku dá 

provozovat hlavně mimo hluboké 

doly a voda tu teče prakticky jen na dně 

Kokořínského dolu, pro pitnou vodu se muselo 

chodit daleko a vynášet ji pak do kopce i několik 

kilometrů. Proto se také vţdy hospodařilo i 

s vodou dešťovou. V kaţdém hospodářství byla 

nádrţ – kal, kde se chytala dešťová voda pro 

zvířata. Ve Mšeně jsou dodnes dva rybníky, z 

kterých měli lidé brát vodu. Ještě na začátku 20. století se však o rybnících Blíţka 

a Jezero místní vyjadřovali jako o „smrdutých louţích.“ Aţ v roce 1870 byla 

postavena první pumpa z lomu Spravedlnost, kde se našel zdroj vody, který dával 

120 věder za hodinu. (vědro je přibliţně 50 l)Tato pumpa byla poháněna větrným 

mlýnem. Kdyţ ale nefoukalo, tak nebyla ani voda. Občas se mlelo ve mlýně obilí, 

pak vod také netekla. Roku 1872 byl na pohon čerpadla postaven parní stroj, 

mezitím však pramen slábnul a byl prohlubován. Vodovod tehdy ústil do kašny na 

náměstí. V roce 1874 bylo však takové sucho, ţe voda byla dokonce prodávána 

okolním obcím – putna za 3 krejcary a pro obyvatele Mšena za 2. Probíhalo 

postupně hodně neúspěšných pokusů o nalezení dalších zdrojů vody. Aţ v letech 

1912-13 se začala, především zásluhou J. B. Cinibulka oţivovat myšlenka 

moderního vodovodu od pramene Střibrník. Vodovod byl nakonec vybudován a 

uveden v činnost 19. října 1923. Na tento vodovod 

se postupně do roku 1931 napojili další obce 

Kokořínska. Některé zbylé byly napojeny ještě 

později. Zásluhou J. Cinibulka byla také postavena 

nová školní budova. Jakýmsi vrcholem boje s 

nedostatkem vody je výstavba městských lázní 

(koupaliště         ), které byly slavnostně otevřeny 

19. června 1932.   



 

2) Vrátenská Hora (u turistické orientace) 
-GPS: N 50° 28.591‘ E 014° 38.883‘ 

Právě se nacházíte v nejvyšší 

nadmořské výšce, která je na 

trase. Pokud máte dost sil, můţete 

se vydat dál do kopce po trase 

0002 nebo pěšky po modré 

turistické značce aţ k rozhledně. 

Rozhledna se stala hlavním 

projektem Sdruţení obcí 

Kokořínska, které tu funguje od 

roku 1992. Rozhledna pak byla 

dokončena roku 1999. Vede na ní 

127 schodů a výhled z ochozu je 

do všech stran. Do roku 1916 byla 

jako rozhledna pouţívána dřevěná 

konstrukce na sušení hadic, kterou sem 

dopravili mšenští hasiči. Konstrukci odnesla 

toho roku vichřice. Rozhledna je otevřená 

denně od 1.5 do 1.10. Za mlhy je rozhledna 

zavřená.  

Geomorfologicky je Vrátenská hora 

nejvyšším bodem. Housecké vrchoviny, 

která je součástí Polomených hor, coţ je 

hlavní a nejrozsáhlejší geologický okrsek 

Dokeské pahorkatiny. Hora je také nejvyšší v okrese Mělník. Vznikla 

v třetihorách jako nevulkanické těleso tvořené horninou trachyt, který se postupně 

dostal na povrch. Trachytové kameny jste mohli vidět přes parkoviště, které jsme 

právě minuli. Bývalý lom je pak vlevo od cesty na rozhlednu.  

Podle pověsti stál na úpatí 

Vrátenské hory vlevo pod dnešní obcí 

Libovice od 7. do 10. stol. stráţní hrad 

Kamenec, podle kterého vedla 

z Luţickosrbska obchodní stezka do 

středních Čech. Od 10. století sídlily 

v okolí kmeny Pšovanů a Lemuzů. Aţ do 

13. stol. bylo Kamenecko jednou z 52 

českých ţup. Kamenec zanikl jiţ v době 

Kosmově, kdy jeho roli převzal hrad 

v Ml. Boleslavi. Někdy bývá označován 

jako ţupní hrad Vrátno. 

  



 

3) Houska-hrad plný tajemství (před branou na vstupní nádvoří Housky) 
-GPS: N 50° 29.424‘ E 014° 37.424‘ 

 Vrch, na kterém hrad 

stojí, byl 

v předhistorických 

dobách hradištěm 

Pšovanů. Současný hrad 

má dramatickou historii 

plnou zvratů a i 

zajímavých pověstí. 

Podle kronikáře Václava 

Hájka z Libočan pochází 

hrad jiţ z roku 878. 

Jméno získal podle syna pána Slavibora 

Bšovského z rodu Hrabova, který se jmenoval 

Housek. Skutečný hrad vznikl pravděpodobně 

později někdy ve 12. století stejně jako 

Bezděz. Přes Václava I., Přemysla II. a 

Václava II se dostal do rukou rodu pánů 

z Dubé (Ronovců). Houska často střídala 

majitele a Husitská doba i doba Bělohorská ji 

poznamenali válkami. V místě, kde teď stojíte, vedl hradní příkop, který byl 

v roce 1823 zasypán pro pohodlnější přístup do hradu. Vlevo, kolem sochy sv. 

Ludmily z r. 1758, stoupá cesta (modrá pěší značka) na vyhlídku, kde do první 

poloviny 19. století stál Kostelík. Oltář z jiţ neexistujícího kostelíka stojí doposud 

v hradní kapli. Ten podle pověsti střeţil zasypanou díru do pekla, o které existují 

zmínky jiţ od zaloţení hradu. Kronikář vypráví: „I strašilo vůkol aţ do r. 1594. 

Tehdy měli na Housce ve vězení vraha a zloděje pověstného. Tomu slíbili, ţe při 

ţivotě ho nechají, dá-li se po provaze do díry spustit, aby prozkoumal, co v ní 

vlastně je. Ničema přivolil. Jakmile však hlouběji v díře se octnul, volal úpěnlivě 

a pro Boha prosil, aby ho jen znovu na světlo Boţí vytáhli, ţe raději ihned zemře 

smrtí jakoukoli, neţ by o minutu déle pobyl v místě hrůzy takové. Kdyţ ho 

vytáhli nahoru, jektal zuby úzkostí a třásl se jako osika. Vypravoval, jak příšerný 

srdcervoucí křik a sténání slyšel v hlouby pod sebou. Neviděl ničeho, neboť tma 

byla neproniknutelná a zápach nesnesitelný a omamující. Nikdo nepochyboval 

více, ţe v těchto místech vchod k samotné bráně pekel vede.“ Podle některých 

verzí této pověsti prý vězeň zestárl o desítky let. Díru se prý snaţili ucpat aţ do 

roku 1615. Do té doby se zdála být bezedná. K. H. Mácha popisuje svou noc na 

Housce v dopise, který psal kamarádu Eduardovi. Mácha došel k Housce někdy 

půl druhé hodiny po půlnoci a prý našel díru pod hradem a odváţil se do ní 

vstoupit. Mácha líčí, ţe se kolem něj objevilo peklo Dantových rozměrů. Dopis 

končí tím, jak se probudil. Snad se mu o pekle jen zdálo, ale kdo ví.  



 

4) Skalní mlýn Palác (Na mostě, pod kterým do skalní jeskyně odtéká 

Pšovka z rybníka Palác.) 
-GPS: N 50° 29.435‘ E 014° 36.036‘ 

Jeskyně, které právě vidíte, jsou uměle 

vyhloubené včetně té, kterou protéká říčka 

Pšovka. Tyto jeskyně nebyly jen 

obyčejným skalním obydlím, ale skalním 

mlýnem. V tunelu, kterým teče voda, je 

ještě patrný ţlab s obdélníkovým průřezem, 

kterým vedl náhon na mlýnské kolo. 

Zleva byla další chodba, kterou 

pravděpodobně odtékala voda při vyšším 

průtoku.      V místnostech a skalních sklepech 

níţe bylo pak původní zázemí a mechanismus 

mlýna. Do zářezů v pískovci přímo ve skále 

bylo původně vsazeno mlýnské kolo. Dnes je 

budova mlýna níţ pod náhonem na 

soukromém pozemku. První zmínka o tomto 

mlýně je z roku 1594, kdy se nazýval Spálený. 

Dnes se mlýnu říká Palác stejně jako rybníku nad ním, nebo Tuboţ podle vesnice, 

ve které se nacházíme. Kromě Paláce byly na Pšovce další dva skalní mlýny: 

Hlučov a Štampach. Na začátku 20. stol. roztáčela Pšovka 21 mlýnů.  

 Vodní mlýn je starověký vynález z 1. stol. př. Kr. Původně byl poháněn 

silou otroků. Po Evropě se však rozšířil aţ ve 

středověku. Nejdříve se obešel bez převodů a kolo 

bylo posazeno horizontálně. Brzy však byl 

vynalezen převod přes tzv. paleční kolo a mlýn tak 

mohl být vůči náhonu vertikálně, coţ zvýšilo jeho 

účinnost. Před kolonizací vyšších poloh byly mlýny 

(stejně jako ten náš) na tzv. spodní vodu. Voda 

tekla pod mlýnským kolem. Od 13 století se 

začínají pouţívat mlýny na vodu vrchní, kdy voda 

padala ze shora na mlýnské kolo. Takové mlýny 

jsou účinnější a hodí se na ně méně vodnaté, ale 

prudší horské říčky a potoky. Mlýny fungovaly na 

stejném principu aţ do technické revoluce v 19. 

století.  

Mlynářství bylo velice respektované 

povolání. Ve středověku musel mlynář mlýn 

nejen ovládat, ale i postavit a upravit terén pro 

náhon, rybník, apod.   



 

5) Blatce – kaplička (na křižovatce před kapličkou) 
-GPS: 50° 30.341‘ E 014° 36.070‘ 

Vesnice Blatce je zmiňována od 15. století, kdy spolu se současnými Blatečkami 

patřila k Housce. Blatce i Blatečky mají společnou historii i jazykový základ a 

vývoj. Původní jméno bylo podle povahy místní půdy Bláto. Brzy došlo 

k modifikaci na Blatce a Blatečky. Vesnice se nacházela v Sudetské části 

Kokořínska a německy se jí ještě na začátku 20. století říkalo Gr. Blatzen, nebo 

pomístním německým názvem Tschihadel. Před sebou vidíte kapli nejsvětější 

trojice, kterou znázorňuje i obraz uvnitř kaple. Kaplička byla nově 

zrekonstruována v roce 2007 organizací Pšovka - 

okrašlovací spolek Kokořínska, který tu sídlí. 

Téhoţ roku byla také znovu vysvěcena. Další 

zajímavé památné místo je mohyla vlevo u cesty 

na konci vesnice. Je celá postavená 

z pískovcových kamenů s vysokým obsahem 

ţeleza a proto struktura na kamenech nabývá 

zajímavých tvarů.   Kapličky, kříţe    a boţí 

muka jsou nejčastějšími příklady objektů, které 

souhrnně nazýváme drobná sakrální architektura. Nacházíme je jak 

v intravilánech obcí, tak i ve volné krajině. Naši předkové stavěli tyto drobné 

stavby ke slávě Boţí, jako výraz díků a jako památku na 

Boţí zásah do jejich ţivota. Těchto staveb je jen na 

Kokořínsku přes stovku. Dnes často jiţ nevíme důvod, 

proč byly vystaveny. Některé zdejší mohyly jsou 

památkami na oběti 2. sv. války a připomínají nám 

hranici bývalých Sudet, která tu vedla. Nejsou to 

atraktivní památky pro tisíce turistů, ale můţete se zkusit 

zaposlouchat do jejich příběhu, který k nám mluví jejich 

pouhou přítomností na naší cestě.  



 

6) Dobřeň – Roubená pohádka (v Dobřeni u statku se smíšeným zbožím - 

naproti č. p. 8) 
-GPS: 50°28.766‘ E 014° 33.411‘ 

Vítejte v obci Dobřeň. Vpravo za domem 

stojí 300 let stará lípa.           V severní části 

obce je další památná lípa stará 250 let. Celá 

vesnice je od roku 1995 rezervací lidové 

architektury. K rezervacím patří také 

vesnice Nové Osinalice, Nosálov, Olešno, 

Ţďár, Lhota a Víska. Typický kokořínský 

dům je roubená chalupa. Roubení je 

soustava vodorovně vrstvených trámů 

v nároţí vázaných tesařskými spoji. 

K roubení se pouţívalo rovné jehličnaté 

dřevo, nejčastěji jedle. Jako nejstarší trámy 

se pouţívaly „kuláče“ – neupravené kulaté 

trámy. Spáry se vyplňovaly hliněnou 

mazaninou, která byla v interiéru obílená. 

Problém roubené stavby představovalo 

hlavně postupné slehávání vodorovných 

trámů. Kdyţ se podíváte na rohy stavení, 

uvidíte, jak vypadá zdejší tradiční tesařský 

spoj. Odborně se tomuto spoji říká 

přeplátování na oboustrannou rybinu. Oboustranná rybina je koncové vyřezání 

trámů do lichoběţníkových hranolů. Tento spoj je samosvorný, takţe drţí 

vynikajícím způsobem jen pomocí zemské přitaţlivosti. Umět postavit roubenku 

s kvalitními tesařskými spoji býval kus tesařského mistrovství. Pevným bodem 

chalupy byla kuchyně s komínem, od kterého se stavba svěšuje směrem k čelům. 

Přesto, ţe se nacházíme ve středních Čechách, lidová architektura tu byla výrazně 

ovlivněna severočeským typem domu. Tento dům byl od 16. do 19. století 

přízemní. Postupně k němu přibylo patro, do kterého zvláště na severu proniklo 

hrázdění a zdivo z kamene, z cihel, nebo s podílem 

vepřovic (nepálených hliněných cihel). Charakteristická 

je také bohatě skládaná předsazená lomenice – štít 

domu, který je zdobený prkny tvořícími lomený vzorek. 

Krov nese sedlovou střechu. Střechy jsou pokryty 

nejčastěji dřevěnými šindeli, nebo později břidlicovou 

krytinou. Častá součást domu je vyřezávaná pavlač. 

Typické pro celou oblast Kokořínska i severních Čech je 

podezdívka a různé vyzdívky z pískovce, který je zde 

všude přítomný.   



 

7) Klemperka – loupežnické doupě (před jeskyní Klemperkou) 
-GPS: N 50° 26.255‘ E 014° 33.271‘ 

Klemperka umělá jeskyně pozoruhodných 

rozměrů. Vchod, který je v současnosti asi 4m 

nad dnem údolí byl v minulosti ještě výše, 

protoţe dno údolí bylo hlubší, bez naplavenin. 

Ty se sem dostávají z vyšších poloh 

Šemanovického dolu. Na místě původního 

převisu zde byly vytesány do pískovce 

poměrně rozsáhlé prostory, které historický 

stavitel dále začlenil do tzv. jeskynního 

hrádku. Stále jsou zde patrné kapsy pro 

ukotvení trámů a záseky ve výšce, která 

odpovídá vícepatrové stavbě. Podle pověsti 

byla jeskyně propojena podzemní chodbou 

s tvrzí, která se nacházela nad ní ve vsi Truskavna. Z tvrze dnes zbyly jen 

příkopy. Chodba na Truskavnu by byla dlouhá asi 150m. Vytvořit ve středověku 

takto dlouhou chodbu v pískovci bylo moţné. Spodní část jeskyně je zasypána 

jílem a je tedy pravděpodobné, ţe pod ním skutečná chodba opravdu je.  

K jeskyni se také váţe pověst o Loupeţníku Klemperovi, podle kterého 

dostala své jméno. Měl obývat její prostory někdy na počátku minulého století a 

byl nedaleko odsud v Truskavenském dole zabit sedláky z Vysoké.
 
Pověstí o 

různých loupeţnících se váţe k této i jiným jeskyním na Kokořínsku nepočítaně. 

Jiţ o od dob po Husitských válkách se nejvíce mluví o loupeţníku „Petrovském“, 

který se vyskytuje v několika legendách z různých dob. Lidé totiţ často později 

říkaly loupeţníkům „Petrovští“ ze zvyku. V kokořínském kraji se také odehrává 

děj románu Karla Sellnera „Petrovský“. Děj knihy se odehrává v době 

pobělohorské a vypráví o 

skupině psanců, kteří měli 

pomáhat nekatolíkům. Lidé 

je však povaţovali za 

Petrovské.  

Nekatolíci byli v té 

době opravdu 

pronásledováni a zdejší kraj 

jim poskytoval dobrá 

útočiště právě v jeskyních. 

Říká se, ţe v jeskyni 

Kostelíček se dokonce 

slouţily tajné mše.    



 

8) Hrad Kokořín (vyhlídka na hrad Kokořín ze zatáčky na začátku sjezdu 

do Kokořínského dolu) 
-GPS: N 50° 26.284‘ E 014°34.536‘ 

Na hrad, který teď vidíte před sebou, se 

kdysi díval také K. H. Mácha.Do okolí 

hradu a do Kokořínského dolu pod námi 

zasadil Mácha děj svého románu 

„Cikáni“. V jeho době byl hrad jiţ dávno 

zříceninou. Současnou podobu získal při 

rekonstrukci v roce 1911. Göthe 

přirovnal hrad k lodi se stěţněm. Na hrad 

se dostanete po modré turistické značce, 

která odbočuje doleva dál po cestě. Hrad 

Kokořín byl podle pověsti zaloţen 

rytířem Okořem z Dubé, který zasnoubil 

svého syna s dcerou rytíře Ctibora 

z Vidimi. Okoř zemřel, jeho syn zahořel 

láskou k dceři pána na Housce a pojal ji za manţelku. Od té doby ţil Ctibor 

s drţitelem Kokořína ve stálém sporu a zášti. Nakonec donutil pána Kokořína i 

s chotí opustit kraj. To se mělo stát před první písemnou zprávou o vsi Kokříně 

z roku 1320, kdy ji výměnou dostal Hynek Berka z Dubé. Hrad byl vystavěn 

teprve později. Zřetelně o hradu Kokořín se mluví v listinách od roku 1406. Hrad 

má bohatou historii, není ale jasné, kdy přesně zpustl a stal se zříceninou - má se 

za to, ţe to bylo v době pobělohorské. Ke vsi Kokořín se váţe tato pověst. 

V dávných dobách tu prý ţil bezcitný rytíř Adam Haspeklo, který nechal vystavět 

koţený most přes údolí, aţ na Hradsko o kterém ještě bude řeč a které leţí naproti 

vsi Kokořín přes údolí. Vchod na koţený most byl zamčený kouzelným klíčem. 

Vţdy, kdyţ vchod někdo otevřel, most se pohnul a setřásl toho, kdo by přes něj 

šel. Rytíř tu ţil s vojáky a svou starou chůvou a klíčnicí Apolenou. Jednou 

v Boleslavi unesl komtesu Johanu, proti 

její vůli si ji chtěl vzít za ţenu a sliboval 

jí za to kokořínské poklady. Kdyţ to 

trvalo delší dobu, stará chůva uţ to 

nemohla vystát a Johance slíbila pomoc. 

Kdyţ se rytíř Haspeklo vracel přes most, 

klíčnice most odemkla a rytíř se zřítil do 

Kokořínského dolu. Chůva i s Johankou 

pak tajně utekly z Kokořína. Také se 

vypráví, ţe na vrcholku věţe bývá vidět 

bílá paní, která ji v noci obchází.   



 

9) Legendární hostinec a bájný hrad. (20m za odbočkou na Kaninu před 

Podkováňským pivovarem) 
-GPS: N 50° 25.646‘ E 014° 34.818‘ 

Budovu po vaší pravé ruce koupil 

roku 1898 od výměnkáře Steinze 

Podkováňský pivovar. Od té doby tu 

pak dlouho obsluhoval hostinský, 

kvůli kterému se dodnes tomuto 

hostinci říká „U Grobiána“ Kaninský 

rodák Antonín Holub vzpomíná ve 

své knize: „Po několik desetiletí 

provozoval zde ţivnost hostinskou se 

svojí manţelkou a dcerou invalida – 

nosil primitivní dřevěnou noţní 

prothesu – nájemce Škuba. Holub 

popisuje, ţe v těch dobách ještě nebyl Kokořínský důl 

moc známý, ale občas sem zavítal třeba na květnou 

neděli Mělnický sokol a to bývalo veselo „U Škubů“. 

Účastníků slavnosti bylo někdy i přes tisíc. Hrávala 

hudba, tančilo se v přírodě pod stromy, hrávalo se 

s oblibou v kuţelky a zpěv národních písní rozléhal se údolím. Hostinský Škuba 

jen záříval radostí a oplýval vtipy a právě způsob, jakým je dovedl rozdávati, 

zvěčnil se v přezdívce hostince „U Grobiána“, v němţ vládl po několik desetiletí. 

Při slavnostech nikdy nescházel flašinetář Taclík, malý muţíček, jemuţ známí 

přezdívali „pan Caplík“ Bydlil se svojí sestrou ve skalním obydlí kousek odtud. 

Byla to typická figurka na Mšensku v celém okolí známá.“  

Vlevo na skalním ostrohu před vámi, se nachází ves Hradsko. Aţ pojedete 

dále po silnici, uvidíte ji i s dominantou, kostelem sv. Jiří.(     na další straně) 

V letech 1964-1974 zde archeologové odkryli zbytky Hradiště z doby Sámovy. 

Hlavní důvod archeologického výzkumu byla snaha dokázat, ţe na tomto místě 

stával legendární hrad Canburg. Ten roku 805 odolával 40 dní náporu vojsk Karla 

Velikého. Frankové obléhání nakonec vzdali, kdyţ kromě Canburgu, vyplenili 

okolí tak, ţe jiţ nebyli schopni déle ţivit svoji armádu a odtáhli zpět na západ. 

Karel mladší, syn Karla Velikého přitáhl o rok později a znovu plenil zemi. Aby 

v Čechách nevypukl hladomor, podrobili se Češi alespoň k placení tributu. Čechy 

se však nestaly součástí Francké říše. Jiné teorie zasazují Canburg do Libice nad 

Cidlinou, Oškobrhu u Poděbrad, nebo Hradce u Kadaně. Hradsko je však 

povaţováno za nejpravděpodobnější umístění tohoto slavného hradiště. Byly zde 

nalezeny francké helmice a pro tuto moţnost svědčí i název nedaleké obce Kanina 

– „Can“, kterou brzy projedete. Poloha Hradska, které je ze tří stran obklopeno 

hlubokými doly a bohaté nálezy základů opevnění, svědčí o jeho moţném 

obtíţném dobývání.   



 

10) Kanina (na návsi před hospodou) 
-GPS: N 50°25.520‘ E 014°35.714‘ 

Pokud jedete podle 

doporučeného směru, 

tak jste právě zdolali 

dlouhé stoupání 

silnicí, kterou roku 

1898 nechal místní 

Kaninský starosta Jan 

Havlíček st. zbudovat 

za tehdejších 11000 

korun. Ten samý rok 

byla také dokončena 

ţeleznice z Mělníku 

do Mšena se 

zastávkou Kanina. 

První jistá zpráva o 

obci Kanina se pojí s letopočtem 1207, 

kdy, český král Přemysl Otakar I. věnoval 

řádu německých rytířů statek Řepín 

s příslušenstvím a připojenými vesnicemi 

Libní, Sedlcí a Kaninem. Co se 

Kaninských pánů týká, byla Kanina od 

středověku dlouho rozdělená na mělnickou a řepínskou část obce. Mělnická část 

patřila k Bosyni, která byla samostatným statkem. Sídlil zde vladycký rod 

Homoutů z Bosyně. k Bosyňskému statku tehdy patřila i Truskavna, Šemánovice, 

část Sedlce, Březinky a právě Kaniny. Řepínská část měla záhy svůj farní kostel, 

který byl pod patronátem zemského komtura řádu německých rytířů. První známý 

farář byl Mikuláš z Jindřichova Hradce. Slouţil zde od 4. května 1357. Roku 

1413 se drţitelem patronátu zdejšího kostela s farou stal český král Václav IV. 

Řepín dál střídal majitele. Dlouho patřil rodu Hrzáňů z Harsova.) Obec byla 

sjednocena aţ v roce 1848. V roce 1877 zde 

byla zřízena škola, nejdříve jednotřídka. 

Učilo se jen v pronajatých místnostech 

domů č. p. 9 a 12. V roce 1899 bylo na 

školu přestavěno selské stavení č. p. 20 a 

byla zavedena druhá třída. Za první 

republiky pak byla postavena nová škola a 

dostala název Švehlova. Na začátku první 

republiky sem do školy chodilo kolem 

stovky dětí.   



 

Po písku i po silnici severním Kokořínskem 

 

 

 
 

 doporučený začátek a konec: Blíževedly – vlaková dostupnost, 

moţnosti parkování, stravování; Dubá – moţnosti parkování, 

stravování, nocleh 

 celková délka trasy: 40 km; celkově nastoupáno: 627m 

 doporučený směr: podle pořadí informačních tabulí 
  

Obtíţnost: lehká 

 



 

1) Blíževedly a hrad Hřídelník (před morovým sloupem na náměstí) 
-GPS: 50°36.505‘ E 14°23.814‘ 

Vítejte v obci Blíţevedly. Tady začne a 

skončí naše pouť po severním 

Kokořínsku. Jako obec byla doloţena jiţ 

roku 1290, kdy byla králem Václavem II 

povýšena na městečko. Ke správě této 

oblasti byl určen purkrabí, který bydlel 

na hradě Hřídelníku   , doloţeném 

poprvé v r. 1334 za biskupa Jana IV. 

z Draţic; tehdy byl jeho purkrabím 

Martin z Hřídelníka. Hrad stál na 

pískovcovém skalním sloupu, podle 

kterého dostal  jméno Hřídelík. 

Dostanete se na něj po červené pěší značce i 

s kolem. O tom, ţe byl Hřídelník centrem 

tehdejšího biskupského statku, svědčí 

i soupisy papeţských desátků z let 1352–

1369, kdy se dokonce ztotoţňuje 

s městečkem Blíţevedly. Brzy ale svůj 

význam jako správní a hospodářské centrum 

ztratil. V r. 1375 koupil praţský arcibiskup 

Jan Očko z Vlašimi od Hanuše z Dubé hrad 

a panství Hrádek u Úštěku a vytvořil tak 

souvislý pás arcibiskupského majetku od Roudnice nad Labem přes panství 

Hrádek aţ k Hřídelníku a Blíţevedlům. Procházela tudy i důleţitá cesta na sever 

do Luţice. Novým správním centrem celého tohoto území se stal modernější, 

větší a v centru území leţící hrad Hrádek. Od té doby Hřídelík pomalu upadal 

a poslední zmínka o něm je z r. 1395, kdy se měl stát sídlem dominikánského 

kláštera. Do této doby byl pouţíván jako vězení pro kněze odsouzené církevním 

soudem praţské arcidiecéze. Na skalním 

ostrohu můţete najít zbytky cihel po 

letohrádku, který tam nechal ve 30 letech 

vybudovat litoměřický biskup. Zříceninou 

vede přístupná chodba vytesaná v pískovci. 

Během Husitských válek byly Blíţevedly 

dobyty Janem Roháčem z Dubé. Morový 

sloup, který vidíte uprostřed náměstí, byl 

postaven r. 1714 na paměť a odehnání 

morové epidemie, která tu byla r. 1713.  

  



 

2) Pod Ronovem.(u odbočky pěší zelené značky na Ronov) 
-GPS: N 50°36.635‘ E 14°25.011‘ 

 Impozantní kopec vlevo se jmenuje Ronov a od 

roku 1995 je přírodní památkou. Na jeho vrchol se 

dá dojít pěšky po červené turistické značce. Ronov 

je, podobně jako kopce českého středohoří, 

sopečného původu (čedič). Předmětem ochrany je 

zachovalý suťový les s rozsáhlými poli 

(kamennými moři) na svazích. Českému 

středohoří se podobá také druhovým sloţením 

fauny a flory. Teplomilná břeková bučina a např. 

vzácný strošek pomněnkový (Lappula squarrosa), 

kostřava sivá (Festuca pallens) nebo česnek 

chlumní zdobí vyvřeliny a spáry ve zřícenině 

hradu na vrcholu kopce. Hrad Ronov(    půdorys) 

byl postaven na konci 14 století pány 

z Klingštejna, jednou z větví rodu Ronovců. 

Jindřich a Jan z rodu Berků z Dubé (také Ronovci) 

to, co z hradu zbylo, prodali roku 1437 Vilémovi 

z Illburku. Illburkové vlastnili hrad do roku 1454, 

kdy vymřeli. Vdova po Villémovu synovi se 

přestěhovala do tvrze ve Stvolínkách. 

Hrad byl zřejmě pro ni příliš špatně 

dostupný. Hrad dál zůstal pustý. 

Kdyţ se tu roku 1643 ukrývali 

obyvatelé blízkých vesnic, byl 

vypálen Švédy. V roce 1832 hrad 

údajně navštívil a nakreslil a Karel 

Hynek Mácha. Kresba se ale 

nedochovala. K Ronovu se váţe 

pověst o ţeně, která se k němu šla na 

květnou neděli projít. Náhle spatřila 

ţelezné dveře, které tam dříve nebyly. 

Vešla a našla spoustu uhlí. Vzala si ho 

domů, ale úplně zapomněla na dítě. 

Běţela zpět, ale dveře zmizely. Doma se 

jí uhlí zatím proměnilo ve zlato. Po roce 

se matka vrátila a dveře tam zase byly. 

Našla dítě ţivé a společně s ním i bílou 

paní, která ho celou dobu opatrovala.  



 

3) Výhled na Vlhošť (u silnice před Hvězdou) 
-GPS: N 50°36.032‘ E 14°26.582‘ 

Vpravo přes údolí 

můţete vidět Vlhošť  

       (613,5 m n. m.) 

nejvyšší kopec 

Polomených hor 

s jeho 

pískovcovými 

skalními stupni na 

jihozápadní straně. 

Celý povrch kopce 

býval podmořským 

dnem a v pískovci 

je na některých místech stále moţné 

vidět JV směr migrace podmořských 

pískovcových dun. Ve spodních partiích 

kopce byly nalezeny fosilie, zejména 

ústřic. Vlhošť se zformoval tlakem 

magmatu pod pískovcovým povrchem. 

Před 31 miliony let se magma dostalo na 

povrch. Dnes se dá najít v podobě 

bazaltoidů (hornin podobných čediči). 

Vlhošť hostí některé vzácné druhy 

rostlin ţivočichů. Dostatek starých doupných stromů tvoří dobré podmínky pro 

početnou populaci holuba doupňáka. Hnízdí tady sýc rousný a sokol stěhovavý.  

Před vámi začíná obec Hvězda. Malá obec je ozdobou lidové 

architektury. V obci se nachází jediná památná stromová alej Kokořínska. Uvidíte 

ji při zatáčce v centru obce. Pod Hvězdou byla vyhlášena roku 2001 stejnojmenná 

přírodní památka, kterou jsou mokřady v ohybu Litického potoka s mnoha 

vedlejšími prameny. Vyskytují se zde díky tektonickému porušení pískovců 

Úštěckým tektonickým zlomem, který 

tudy vede. Severně od Hvězdy na 

ostrohu nad mokřady se nachází zbytky 

hrádku neznámého původu. 

Nejpravděpodobněji se jedná o bývalý 

hrad Frýdlant, který patřil Ronovcům. 

Od 14. století zůstal opuštěn. Místní mu 

někdy říkají Loupeţivý zámek, protoţe 

podle lidových zkazek na něm bydleli 

loupeţníci.  



 

4) Skalka – Sudety (před cyklistickou orientací Husí okruh ve Skalce) 
-GPS: N 50°35.242‘ E 14°24.895‘ 

Skalka je vesnička doloţená poprvé 

roku 1544. Vesnice byla významnou 

chmelovou oblastí.  

Přesto, ţe jsme docela blízko 

středočeskému kraji, celá oblast 

našeho cyklo-putování patřila během 

druhé světové války mezi oblast 

označovanou němci jako Sudety (něm. 

Sudetenland). Celé území Sudet, které se 

táhne v různé šířce podél skoro celé naší 

hranice s výjimkou hranice se Slovenskem, 

bylo od 10 století nezpochybnitelnou 

součástí českého státu, resp. zemí Koruny 

české, třeba ţe zde od 13 století ţilo 

německé obyvatelstvo, které zde mělo 

většinu. Od října roku 1938 do dubna 1939 

neslo označení „Sudetenland“ veškeré 

české území odstoupené na základě 

mnichovské dohody Německu. Od dubna 1939 do května 1945 měla tento název 

(resp. název Sudetengau) územněsprávní jednotka Třetí říše, zahrnující území od 

Moravské Ostravy po Domaţlice. Po poráţce Německa bylo veškeré zabrané 

území vráceno zpět a na základě souhlasu postupimské konference byla většina 

německého obyvatelstva z Československa vysídlena. Skalka a další obce v okolí 

stejně jako blízké město Úštěk byly v letech 1945 – 1947 zbaveny německého 

obyvatelstva deportací. Někdy byly dokonce němci z nenávisti po druhé světové 

válce popravováni. Z okolních měst vysídlení postihlo asi nejvíce Úštěk. Oblast 

severního Kokořínska a Úštěku 

patří k těm, které byly osídleny 

Čechy z vnitrozemí. Počáteční 

budovatelskou euforii ovšem 

vystřídala apatie zapříčiněná 

vynucenou socializací. 

Z Úštěku i okolních obcí (tedy i 

ze severu Kokořínska) lidé 

postupně odcházeli za prací do 

průmyslových oblastí. Proto 

tady a dál na sever zůstalo jen 

méně obyvatel a oblast se jen 

postupně stávala spíše rekreační 

oblastí s menší hustotou trvalého osídlení. (       -náves)   



 

5) Pod Husou (u turistického přístřešku a památníku Járy Cimrmana) 
-GPS: N 50°35.191‘ E 14°27.303‘ 

Část cyklostezky se jmenuje Husí 

okruh. Není to proto, ţe by tudy 

chodily husy, ale podle dominanty 

pískovcového hřbetu, který právě 

objíţdíme, skalky Husa.    Ta 

Husu částečně připomíná, dnes ji 

uţ ale chybí „hlava“. Husa byla v 

roce 1999 vyhlášena přírodní 

památkou. Skalní hřbet     budují 

převáţně středně aţ hrubě zrnité a 

hrubozrnné křemenné pískovce. 

Akumulací ţelezitých inkrustací 

v pískovcích na vrcholu Husy vznikla 

nepravidelná hřibovitá skála. Zajímavými 

úkazy jsou různé gejzírovité stalagnáty 

(pískovcové podstavce s členitým vrškem 

vysoké aţ 0,5m)   a různé „růţe“ a 

zprohýbané římsy taktéţ vytvořené díky 

vysokému obsahu ţeleza v pískovci. Na 

některých místech to vypadá jako by ze 

skály trčela ţelezná deska nebo dokonce trubka. Všechny útvary ale vznikly 

samovolně geomorfologickými procesy. 

Ţelezivce pískovec zpevňují a na 

některých místech tak mohou vznikat 

zajímavé skalní útvary. K nejzajímavějším 

na Kokořínsku patří třeba Pokličky pod 

Hradskem, špičák u Střezivojic, nebo 

Kamenný vrch u Křenova.  

  



 

6) Lhota – o skalních bytech (na návsi před čp. 19) 
-GPS: N 50°34.122‘ E 14°29.855‘ 

Název vesnice „Lhota“ je 

v Čechách častý. Větší vesnici 

se tak říkalo hlavně v době 

kolonizace v 13. a 14. století. 

Tato Lhota je od roku 1995 

vyhlášena kulturní památkou. 

Především pro svůj původní 

ráz lidové architektury. 

Lidová architektura je zde 

ozvláštněna, pro Kokořínsko 

typickými, tzv. skalními sklepy a skalními byty. Kdyţ se podíváte na některé 

domy ve vesnici, můţete si všimnout, ţe jsou připojeny přímo na pískovcovou 

skálu za nimi. Skalní byty najdete po celém Kokořínsku. Většina skalních bytů 

není tak stará, obvykle byly zbudovány v druhé polovině 19. století a bydlelo se 

v nich do konce druhé světové války. Přípravnou půdou pro pozdější vznik 

skalních bytů bylo od 16. století zpřístupňování dolů. Nejdříve vznikaly skalní 

mlýny a vodní díla. V 18. století se začali různé, většinou umělé skalní prostory 

vyuţívat jako sklepy a chlévy. Rozhodujícím historickým impulsem ke vzniku 

skalních bytů byl vznik skupiny bezzemků, která se sice se zrušením nevolnictví 

stala svobodnou, zároveň ale sociálně nezaopatřenou. Tradice vyuţívání skalního 

podloţí ke stavbám připravila půdu pro to, aby je vyuţila k bydlení právě skupina 

bezzemků. Tak zůstávají skalní obydlí převáţně domovem chudší vrstvy místních 

obyvatel. Přesto měly skalní byty číslo popisné a za některé se výjimečně musela 

platit daň. Za první republiky to bylo od 4 do 30 Kč. Časopis politik z roku 1871 

uvádí daň skalního bytu 15 zlatých. Skalní obydlí byla většinou vybavena 

podobně, ale skromněji jako 

tradiční domy. Domy byly 

malé a často v jedné místnosti, 

kde byla pec, na zemi spala 

celá rodina. Po válce byly 

skalní byty opuštěny a dnes 

jsou z nich znovu sklepy, kůlny 

nebo prostě chátrají. 

Kokořínskem vedla pomyslná 

hranice Sudet a po 2 sv. válce 

se chudší obyvatelé odstěhovali 

na sever, kde zabrali pozemky 

po odsunutých německých 

osadnících. 

  



 

7) Dubá (v parku - Přes ulici je rybník a autobusové nádraží.) 
-GPS: N 50°32.420‘ E 14°32.503‘ 

Právě jste asi v polovině trasy a Dubá 

vás můţe pohostit několika 

cukrárnami a restauracemi. 

V minulém století objevená 

pohřebiště dokazuje pobyt našich 

předků v Dubé přinejmenším od 11. století. Nejstarší písemná zmínka o Dubé je 

z roku 1253 v listině krále Václava I. Panovník listinou stvrdil nadání nově 

zaloţenému řádu kříţovníků s červenou hvězdou a věnoval jim řadu pozemků pro 

jejich špitální dobročinnost. Odlehlost dubského statku se časem stala pro řád 

nepříhodnou, a tak ho prodal někdy po roce 1257 rodu Ronovců. Od té doby si 

příslušníci rodu s přízviskem Berků podrţeli přídomek „z Dubé“ i kdyţ později 

sídlili jinde. Berkové pak vlastnili Dubou aţ do 17. století. Na Dubé měli Berkové 

i svůj hrádek, který se ale nedochoval. Od 15 století sídlili na Starém Berštějně a 

později na pohodlnějším zámku Nový Berštejn. Po třicetileté válce byl Berkům 

všechen majetek zabaven. Panovník Ferdinand II dal nakonec Dubou jako 

odměnu za vraţdu Albrechta z Valtštějna Irovi Waltru Buttlerovi, který ale záhy 

zemřel. Během vlády Buttlerů proběhla městem morová epidemie a v roce 1695 

vyhořelo. Dubá leţela stranou hlavních zemských silnic a proto, na rozdíl od 

jiných českolipsých měst, nebyla příliš dotčena slezskými válkami. Díky tomu se 

ve městě v 18. století vzmáhal blahobyt. Rozmáhalo se tu přadláctví, tkalcovství a 

to i s pouţitím konopí, kterému se zde dařilo. Vzkvétalo také dobytkářství a 

chmelařství. (Pod Ronovem jste mohli vidět zdejší chmelnice.) Na jarmarcích tu 

bývalo přes 30 kramářských bud a kolem 200 stánků. Díky lesnímu bohatství se 

tu stavělo dlouho hlavně ze dřeva. Většina dřevěných domů ale shořela při 

největším poţáru v roce 1845. Pozdější domy uţ byly jednotně postaveny v 

klasickém slohu, který dodal Dubé váţnosti. Ta se tak později stala okresním 

městem se sídlem důleţitých úřadů. Ve městě se svým otcem často přebýval 

básník a spisovatel Vladimír Vančura.   



 

8) Pavličky (v nejvyšším místě silnice v Pavličkách) 
-GPS: N 50°32.631‘ E 14°29.511‘ 

Vítejte v Pavličkách. Právě stojíte před kaplí z roku 1795, která je zasvěcena sv. 

Janu z Nepomuku a od roku 1965 je kulturní památkou. Další kulturní památkou 

je chalupa čp. 29 a čp. 6. z 18. století. Vlevo na konci vesnice u čp. 38 stojí 

památný strom, 150 let starý jírovec maďal.  

Tato vesnice je v pramenech zmiňována jiţ roku 1390. Přesné zaloţení 

není známo, byly zde ale nalezeny ţárové hroby ze 7. století a keltské mince 

zvané „duhovky“. Aţ do bitvy na Bílé hoře zde byly pány Berkové z Dubé. Těm 

také patřil skalní hrad Čap (někde se píše Čáp), který leţel na skalním ostrohu 1,5 

km SZ od Pavliček. Zaloţil ho pravděpodobně ve 14. stol. Jindřich Berka z Dubé. 

Jediná písemná zpráva o něm pochází z roku 1402, kdy se stal jeho majitelem 

Václav Berka z Dubé. Jiţ od 16. století byl hrad opuštěn. Jeho jméno připomíná 

Čapský důl, kterým vede dál i naše trasa. Na Čap se dostanete pěšky po schodech 

po zelené turistické značce, která odbočuje doprava do svahu necelé 2km za 

odbočkou na cyklotrasu 0058. Z hradu dnes zůstala jen 2m hluboká nádrţ na vodu 

a jeden sklípek. Ze skalnatého ostrohu je nádherný výhled na celé Dubsko a 

Kokořínsko. Z ostrohu ční také zajímavý pískovcový skalní útvar Čapská palice. 

Tenká skalní věţička za své zachování na exponovaném ostrohu vděčí 

zpevnění ţelezivci podobně jako Husa z našeho pátého zastavení. Pavličky byly 

také sudetským městem a na začátku 20 století se psaly jako Pawlitschka. Můţete 

zde vidět mísení českých srubových a německých hrázděných staveb. 



Významným obyvatelem byl německý chmelař Wenzel Ebel, který nechal 

prolámat v pískovcových skalách vozovou cestu do Dubé. Pavličky byly zaloţeny 

v místě chudém na vodu, později se ale zjistilo, ţe pod obcí jsou dvě podzemní 

jezera pitné vody. Menší je v osmi metrech a věší ve dvanácti metrech hluboko. 

Věší je druhé největší jezero pitné vody v ČR. Největší je pod Vysokým Mýtem. 

Z Pavliček se dodnes čerpá pitná voda do širokého okolí.  

 

9) Památná Lípa (vpravo u cesty při sjezdu na hranici lesa před Skalkou) 
-GPS: N 50°34.886‘ E 14°24.501‘ 

Poslední zastávku před závěrem cesty v Blíţevedlích si 

můţete odpočinout ve stínu památné lípy malolisté. Patří 

k největším jedincům evidovaným v CHKO Kokořínsko. 

V minulosti došlo k oddělení jedné kosterní větve a tím 

vznikla v lípě dutina. Na lípě byl proveden zdravotní řez, 

zastřešení dutiny. Na podstavci je čitelný nápis s datací r. 

1826. Lípy byly pro Kelty, kteří na 

zdejším území také sídlili, soudními 

stromy. Pod lípou se konaly soudy a 

shromáţdění lidu. Keltové věřili, ţe 

lípa pomáhá pravdě dostat se na 

světlo. Čaj z lipového květu se pije 

při horečce a nachlazení. Lipové 

dřevo se pro svoji lehkost a snadné obrábění pouţívá 

v sochařství. Lípy se můţou doţívat aţ 1000 let. 

Památné stromy byly chráněny a uctívány od pradávna. Významné 

můţou být svým vzrůstem, věkem, nebo jsou připomínkou historické události. 

Naši předkové sázeli stromy při příleţitosti narození dítěte, na připomenutí 

různých výročí, ale i při dokončení staveb. Stromy doplňují a zkrášlují krajinný 

ráz. Svůj význam mají památné stromy, jako i tato lípa jednotlivě, nebo ve 

skupinách a alejích, jako např. v obci Hvězda z našeho třetího zastavení.  

Ve společenství s dalšími stromy mají významný vliv i na mikroklima 

území. Staré stromy poskytují místo pro další ţivé 

organismy (rostliny, hmyz, ptactvo i savce), se kterými se 

vzájemně ovlivňují a vytvářejí specifický ekosystém. Péče 

o strom či celou alej se dříve často péče dědila z generace 

na generaci. To se dnes jiţ mimo soukromé pozemky příliš 

neděje. Péče o strom znamená zajištění zdraví stromu, ale i 

bezpečnost jeho okolí např. před padajícími větvemi. Na 

území CHKO Kokořínsko zajišťuje odborné ošetření 

stromů (po souhlasu vlastníků) správa CHKO. Péče o staré 

dřeviny prošla dlouhým vývojem. Od dřívějšího 

vyplňování dutin přes zpevňování obručemi aţ po dnešní 

přírodě blízké ošetřování stromů.  



 

Varianty kombinací obou cyklistických naučných stezek. 

Obě cyklistické naučné stezky jsou spojeny sinicí číslo 259 z Dubé ke křiţovatce 

za obcí Blatce. V mapách je zdůrazněna hnědou barvou a označena jako 

„spojovací trasa“. (celkově: viz obr. na zadní straně broţury ) Podrobně je 

vyznačeno odbočení na spojovací trasu na mapkách u zastávek          a        .  

 

Doporučené kombinace: 

Ze severu na jih napříč Kokořínskem 
 Trasa je ideální pro cyklistu vyuţívajícího vlakovou dopravu. (vlakové 

spojení v Blíţevedlích, Kanině a Mšeně) 

 začátek v Blíţevedlích a konec ve Mšeně (na okruzích se jede ve směru 

naučných zastavení) 

 12(13) zastavení:                                                                                  

 délka trasy je 52,5 km; celkově nastoupáno: 912 m;  

 Obtíţnost: středně těţká 

Z jihu na sever napříč Kokořínskem 
 Trasa je ideální pro cyklistu vyuţívajícího vlakovou dopravu. (vlakové 

spojení ve Mšeně a Blíţevedlích) 

 začátek ve Mšeně a konec v Blíţevedlích (na okruzích se jede ve směru 

naučných zastavení) 

 9 zastavení:  

 délka trasy je 44,5 km; celkově nastoupáno: 884 m 

 Obtíţnost: středně těţká 

Křížem krážem po Kokořínsku 
 Není zvýhodněn ţádný způsob dopravy na trasu. 

 doporučená startovní místa: Mšeno, Dubá, Blíţevedly 

 19 zastavení (dubá dvakrát) – trasa se jede jako „osmička“ 

 délka trasy je 97 km; celkově nastoupáno: 1696m 

 Obtíţnost: velmi těţká 

 
Pozn: U obou okruhů (a tedy i u doporučených kombinací) jsou doporučené směry jízdy 

vţdy ty snadnější.   



 

Obě cyklistické naučné stezky a jejich spojení-(silnice č. 259) 

 

Vysvětlivky k mapám (platí pro všechna měřítka) 

Typy cest:              silnice I. tř.             silnice II. tř.              silnice III. tř. 

                               zpevněná cesta(IV. tř.)                    nezpevněná cesta 

 Kolem cest vedou barevně vyznačené pěší turistické značky a značené 

cyklotrasy:  

 Pojmenovány jsou jen místa důleţitá pro cestu, nebo obsaţená v naučném 

textu  

Cyklistická naučná stezka:                           (široký pruh)                  zastavení 

 

 

doporučený směr jízdy:                               (červená šipka) 
 

 
Tato broţura vznikla ve spolupráci s CHKO Kokořínsko. (www.ochranaprirody.cz) 

Veškeré mapy byly vytvořeny pomocí programu Cyklotrasy 2.23. 
Veškeré odkazy na citace a pouţitá literatura je obsaţena v diplomové práci: VÁLEK, M. Projekt cyklistické 

naučné stezky v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Praha: FTVS UK, 2011. 


