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Abstrakt 

 

Název 

 

Projekt cyklistické naučné stezky v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko 

 

Cíl práce 

 

Cílem této práce je vytvoření projektu naučné cyklostezky v CHKO Kokořínsko, vytvoření 

informační broţury pro distribuci v informačních centrech v daném regionu, nebo na 

internetu. 

 

Metody 

 

Diskuse s pracovníky CHKO Kokořínsko, KČT a sběr informací o stávajících cyklotrasách, 

cyklostezkách, silnicích a cestách, přírodním a kulturním bohatství. Třídění a ověřování 

těchto dat. Vyuţití získaných poznatků do podoby naučné cyklostezky. Shrnutí těchto 

poznatků do informační broţury. Ověření výsledků veřejnou anketou. 

 

Výsledky 

 

Výsledkem této práce je projekt dvou naučných cyklostezek a jejich kombinací v CHKO 

Kokořínsko, jehoţ konečnou podobou je informační broţura. Broţura obsahuje naučné 

informace vztahující se k místům na trase doplněné fotografiemi a mapou pro orientaci na 

cyklostezce.  

 

Klíčová slova 

 

Kokořínsko, cykloturistika naučná stezka, cyklotrasa, cyklostezka, chráněná krajinná oblast 

(CHKO). 

 

 

        Martin Válek 9. listopadu 2010  



 

 

Abstract 

 

Title 

 

A Project of Educational Bicycle Trail in Kokořínsko Protected Landscape Area. 

 

Objective 

 

The aim of this work is to create a project of Educational bicycle trail in Protected Landscape 

Area (PLA) Kokořínsko, create an information brochure, which could be distributed to tourist 

information centres in the region. 

 

Methods 

 

The discussion with employees of Kokořínsko PLA and collection of information on existing 

bicycle trails, bicycle tracks, educational trails, natural and cultural assets in the area. 

Classification and verification of collected data. Using the information obtained for creating 

an Educationl bicycle trail. Presenting a summary in an information brochure. Assessment of 

the project via questionaires. 

 

Results 

 

The result of this work is a proposal of two educational cycle trails with possible 

combinations in Kokořínsko in form of an information brochure. The brochure includes 

educational texts connected to the areas on the trail, photographs and maps. 

 

Keywords 

 

Kokořínsko, Educational trail, bicycle trail, bicycle track, protected landscape area (PLA). 
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1 Úvod 

 

Cykloturistika je odnoţ turistiky provozované na kole. Začátky cykloturistiky sahají na 

českém území do období konce 19. století. „Česká kotlina se zvlněným reliéfem a hustou sítí 

silnic i značených turistických tras, s přírodními, kulturními a technickými památkami také 

poskytuje neobyčejně vhodné podmínky pro cykloturistiku. Kolo svou podstatou vyhovuje 

dnešní dynamické době, cyklista za den zdolá zhruba třikrát aţ čtyřikrát větší vzdálenost, neţ 

pěší turista.“
1
 Cyklistika je typická svým vytrvalostním aerobním charakterem a mírnou aţ 

střední intenzitou zátěţe. Jízda v přírodním terénu je proto také velice zdravou aktivitou.
2
 

Rozvoji cykloturistiky napomáhá stále větší počet cyklotras a cyklostezek, které v posledních 

letech vznikají kolem měst a obcí. 

Z ekologického hlediska je jízda na kole velice šetrná k ţivotnímu prostředí. Musí být ale 

splněna podmínka, ţe existují trasy, které jsou pro jízdu na kole dostatečně vyhovující, a 

zároveň přinášejí cykloturistovi dostatečné vyţití nejen sportovní, ale i kulturní. Pokud se 

takové cyklotrasy v nějaké lokalitě nevyskytují, stává se, ţe cyklisté disponující horskými 

koly, vyuţívají k jízdě trasy pro pěší, nebo dokonce neupravený přírodní terén. 

Ekonomicky spatřuji jízdu na kole jako jednou z nejvýhodnějších pozemních forem dopravy. 

Na našem území se vyskytuje velké mnoţství turistických naučných stezek. Cykloturistických 

naučných stezek je zatím jen málo. Posláním mého projektu by mělo být zprostředkovat 

cykloturistům další moţnost vyţití formou naučné cyklostezky vytvořené pouze pro ně. Jako 

vhodná místa pro tyto stezky jsem se rozhodl vyuţit chráněné krajinné oblasti, kde je vyšší 

koncentrace kulturního a přírodního bohatství. Naučná cyklotrasa můţe na rozdíl od trasy pro 

pěší obsáhnout rámcově celé CHKO, nebo jeho velkou část a tak přinést i novou vzdělávací 

perspektivu. Oddělením od tras pro pěší také napomůţe ochraně přírody. 

Pro svůj projekt jsem si zvolil CHKO Kokořínsko, kde se zatím naučná cyklistická stezka 

nevyskytuje. Tato oblast je bohatá na přírodní i kulturní památky a je také cyklisticky 

zajímavá svými terénními zlomy v podobě dolů a roklí. Tento fakt předurčuje mému projektu 

vyuţití pro horská a treková kola.  

 

                                                 

1
 HALADA. 2003. 7 

2
 HRUBÍŠEK. 1982. 121 
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2 Teoreticko – metodologická část práce 

 

2.1 Problém 

 

2.1.1 Zdůvodnění, význam a potřeba práce. 

 

Toto téma pro Diplomovou práci mě zaujalo hned z několika důvodů. Předně pro praktickou 

podobu výsledku a také svou náplní spojenou s průzkumem CHKO Kokořínsko, cyklistikou a 

ochranou přírody. 

Kokořínsko je kraj, který je mi jiţ dlouho blízký. Pro jeho členitý terén a bohaté kulturní 

památky jsem ho často navštěvoval jako pěší turista. V CHKO Kokořínsko se také nachází 

několik pěších naučných turistických stezek. Území je však často navštěvováno i cykloturisty. 

Má práce bude vyuţitelná v terénu pro kaţdého, kdo bude mít zájem skombinovat sportovní 

vyţití, tedy cyklistiku s poznáváním CHKO Kokořínsko nejen pozorováním okolí, ale bude se 

chtít dovědět více. V oblasti zatím ţádná cyklistická naučná stezka není. Výsledky této práce 

budou zveřejněny v podobě informační broţury dostupné v informačních centrech, na stanici 

CHKO Kokořínsko a v blízkých městech a také na internetu. Cyklistická naučná stezka tak 

poskytne veřejnosti nový druh sportovně vzdělávacího vyţití v oblasti. 

Další výhodou je, ţe naučná cyklotrasa se vyhne místům s největším stupněm ochrany a 

pomůţe tak usměrnit cykloturistický ruch v oblasti. Nepřímo se tím sníţí riziko poškození 

významných přírodních lokalit. CHKO Kokořínsko cyklisty samozřejmě vítá a toto je jen 

další moţnost pro jejich návštěvu. 

Krajina Kokořínska je velice malebná a pro tento důvod je také navštěvována jiţ od konce 19. 

století. Zdolávání reliéfu krajiny je poněkud fyzicky náročnější, ale výhledy a průjezdy 

pískovcovými roklemi a hlubokými lesy jsou bohatou odměnou. 
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2.1.2 Teoretický rámec navrhovaného projektu 

 

2.1.2.1 Odborně technický rámec navrhovaného projektu 

 

Odborné informace pro svoji práci jsem čerpal především ze spolupráce s CHKO Kokořínsko. 

Konkrétně s panem Ing. Slavomírem Valdou, který mně pomohl s upřesněním trasy, aby byla 

nejen cyklisticky zajímavá, ale i vyhovující pro ochranu přírody. Dále jsem vděčný paní Ing. 

Marcele Holubové, která mi poskytla některé materiály pro tvorbu Informačních tabulí a 

ochotně odpovídala na mé dotazy. Při práci jsem vyuţil i internetové stránky CHKO 

Kokořínsko. 

Ochotně mi také pomohl Mgr. Karel Markvart z Klubu českých turistů poskytnutím 

podrobných informací o stávajících cyklotrasách v podobě přehledných tabulek. Inspirací mi 

byly práce mých kolegů, jmenovitě Martina Dvořáka a Jitky Holasové, kteří vytvořili projekty 

cyklistických naučných stezek v CHKO Ţďárské vrchy a v CHKO Blaník. Další pomocí my 

byly nápady a poskytnutí některé literatury od PeadDr. Jiřího Šafránka. Další zdroj informací 

pro mě byla samotná spolupráce s pracovníky CHKO kokořínsko. Pouţitá literatura a další 

internetové zdroje jsou uvedeny na konci práce. 

 

2.1.2.2 Metodologický rámec navrhovaného projektu 

 

Pro tuto část práce jsem pouţil následující literaturu: Jak psát bakalářské, diplomové, 

doktorské a jiné písemné práce
3
 a Úvod do kvalitativního výzkumu.

4
  

 

2.1.3 Formulace problému 

 

Podle dokumentu vlády o rozvoji cyklistiky z roku 2004 je cyklistika vnímána jako integrální 

součást dopravy, která se dělí z hlediska kompetencí do dvou oblastí. Dopravní obsluha území 

(resort dopravy) a cykloturistika (resort místního rozvoje). Podle tohoto dokumentu vláda 

v současnosti uskutečňuje rozvoj výstavby cyklostezek, cyklotras a podporuje cyklodopravu a 

cykloturistiku. Podle dokumentu se předpokládají následující efekty přínosu pro stát. Podle 

                                                 

3
 SYNEK, SEDLÁČKOVÁ, VÁVROVÁ. 2007. 

4
 HENDL. 1997 
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resortů je to: Zvýšení mobility v území, efekt bezpečnosti. (resort dopravy), rozvoj 

cykloturistiky v území (resort místního rozvoje), zlepšení lidského zdraví (ministerstvo 

zdravotnictví), ochrana ţivotního prostředí (resort ţivotního prostředí).
5
  

V CHKO Kokořínsko se v současnosti vyskytuje několik naučných tras pro pěší a několik 

cyklotras. Myslím tedy, ţe můj projekt přispěje k rozvoji cykloturistiky v daném regionu a 

vyplní prázdné místo cyklistické naučné stezky. Krom prvního efektu zvýšení mobility 

(protoţe trasa povede po stávajících komunikacích), který nenastane, by měla naučná 

cyklostezka přispět ke sportovnímu vyţití obyvatel, mít pozitivní zdravotní dopad na 

obyvatelstvo a zvýšit v únosné míře cykloturistickou návštěvnost v oblasti. Díky vedení 

cyklistické naučné stezky a jejímu poznávacímu charakteru by měla přispět i k ochraně 

vzácných lokalit usměrněním cykloturistiky na komunikace pro ni určené. Navíc projekt 

přispěje ke vzdělání obyvatel o přírodě a kulturních hodnotách v regionu. 

Myslím tedy, ţe můj projekt je ve shodě s plánem rozvoje cyklistiky v České republice a 

přispěje k vyplnění mezery, kterou je absence cyklistické naučné stezky v CHKO 

Kokořínsko. 

 

2.1.4 Limity projektu 

 

Omezením projektu by mohla být specifičnost terénu CHKO Kokořínsko. Kokořínsko je plné 

skalnatých dolů. Převýšení na trasách nutně občas činí aţ 150 výškových metrů při výjezdu 

ven z dolu. Komunikace zde vedou buď dolem, který také určuje jejich směr, nebo mimo 

tento důl. Komunikace na pláních nad doly jsou často vedeny tak, aby se dolům naopak 

vyhnuly. Kokořínské silnice jsou proto typické svými oklikami, které někdy jízdu mohou 

zpestřit, jinde mohou trasu příliš prodluţovat a tím omezovat počet komunikací, které jsou pro 

cyklistickou naučnou stezku vhodné. Některá zajímavá místa je moţné spojit jen s pomocí 

náročných objíţděk, terénních zkratek, nebo vůbec. 

Omezení spatřuji i v tom, ţe pro nedostatek kvalitních cyklostezek jsem se rozhodl vytvořit 

cyklotrasy, které budou vhodné jen pro treková nebo horská kola. Velké procento prašných a 

neupravených cest je dáno také charakterem oblasti, kde by v některých místech asfaltové 

cesty narušovaly krajinu. 

                                                 

5
 Cyklostrategie – internetové stránky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy [online], 2011 
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Vymezení projektu je také dané v rámci spolupráce s pracovníky CHKO Kokořínsko, kteří se 

mnou projekt projednali v začátku a poskytli mi potřebné informace k zahájení práce na 

projektu cyklistické naučné stezky a informovali mě o omezeních týkajících se ochrany 

přírody. 

Vymezení výsledku projektu je ve formě, kterou bude zrealizován, coţ bude primárně 

informační broţura. 

 

2.1.5 Definice pojmů 

 

Cykloturistika                                                                                                                   

Cykloturistika je druh turistiky, při které se přepravujeme z místa na místo pomocí jízdního 

kola. 

„Podle Klubu českých turistů dělíme cyklistické trasy na cyklotrasy a cykloturistické trasy. 

Všechny prvky tohoto cyklistického značení mají ţlutou barvu na podkladu.“
6
 

 

Cyklotrasa                                                                                                               

„Cyklotrasy jsou vedeny po silnicích, dobrých místních a účelových komunikacích. Jejich 

značení je podobné jako u silničního značení pro motorová vozidla. Pouţívají se tři základní 

cykloznačky: Návěst před křiţovatkou, Směrová tabule a Směrová tabulka. Na všech se 

objevuje symbol kola, číslo dané trasy a na směrových tabulích jsou udávány i kilometrové 

vzdálenosti k dalším cílům na trase. Umisťují se tak jako dopravní značky před kaţdou 

křiţovatkou nebo odbočkou cyklotrasy.“
7
 

 

Cykloturistická trasa 

„Cykloturistické trasy jsou vedeny většinou po horších polních či lesních cestách nebo 

terénem. Značí se pásovými značkami o rozměru 14x14 cm, které mají krajní pásy ţluté, 

prostřední je pak červený, modrý, zelený nebo bílý. Tyto mohou být doplněny na šipku. Jedná 

se o podobné značení jako u tras pěších nebo lyţařských, základní barva je však ţlutá a 

značky jsou přibliţně dvojnásobných rozměrů, tudíţ pro cyklisty lépe viditelné. Pásové 

                                                 

6
 DVOŘÁK. 2010. 13 

7
 Cykloznačení – internetové stránky Klubu českých turistů [online], 2011 
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značení je doplněno směrovkami a má na rozdíl od pěších ţlutý podklad, dva řádky textu a v 

záhlaví text "Cyklotrasa KČT č. ...".“
8
 

 

Cyklostezka 

„Stezka pro cyklisty (cyklostezka, cyklistická stezka) je pozemní komunikace nebo její jízdní 

pás vyhrazený dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Je určena pouze pro cyklistickou 

dopravu. Automobilová a motocyklová doprava je z ní vyloučena. Pravidla silničního provozu 

povolují uţití cyklostezky téţ například jezdcům na kolečkových bruslích, lyţařům a dalším. 

Pojem cyklostezky je nutno rozlišit od cyklotrasy, která znamená orientační směrové vedení 

cyklistů a můţe být vedena jak po cyklostezkách, tak i po vhodných komunikacích 

společných se silniční dopravou.“
9
 

 

Naučná stezka 

„Naučná stezka je druh venkovní značené turistické trasy, seznamující návštěvníky s 

přírodovědnými či kulturními zajímavostmi okolí. Od běţné turistické trasy se zpravidla 

odlišuje sérií informačních tabulí, rozmístěných na jednotlivých zastaveních po délce trasy 

naučné stezky. Základním typem je naučná stezka pro pěší, ale existují i cyklistické, vodácké, 

pro běţkové lyţaře a další.“
10

 

 

2.1.6 Cíle a úkoly práce  

 

Cílem této práce je vytvoření projektu cyklistické naučné stezky v CHKO Kokořínsko. 

Zpracování informační broţury, která by mohla být distribuována do informačních center na 

Kokořínsku a v jeho blízkém okolí. 

 

Úkoly práce: 

 Prostudovat doporučenou literaturu a další odborné prameny. 

 Konzultovat problematiku formou rozhovoru s pracovníky Správy CHKO 

Kokořínsko. 

 Průzkum terénu, výběr tras a vhodných turistických cílů. 

                                                 

8
 Cykloznačení – internetové stránky Klubu českých turistů [online], 2011 

9
 Wikipedia – otevřená encyklopedie [online], 2011 

10
 Wikipedia – otevřená encyklopedie [online], 2011 
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 Vlastní realizace návrhu cyklotrasy, návrh naučných tabulí. 

 Závěrečné úpravy návrhu a vytvoření finální verze v podobě informační broţury. 

 Pomocí dobrovolníků z veřejnosti zhodnotit projekt naučné cyklostezky formou 

dotazníku. 

 

2.2 Sběr a třídění dat o CHKO Kokořínsko 

 

2.2.1 Charakteristika oblasti 

 

„Chráněná krajinná oblast Kokořínsko patří svou velikostí 272 km
2
 mezi středně velké 

CHKO. Vyhlášena byla 19. 3. 1976 spolu s CHKO České středohoří, Luţické hory a Pálava. 

Vzhledem ke své poloze mezi Mělníkem a Českou Lípou se nachází na území tří krajů. Pouze 

velmi malou částí zasahuje do kraje Ústeckého, zatímco kraj Liberecký a Středočeský se 

téměř stejnou částí dělí o většinu plochy CHKO. Nejvyšším místem je Vlhošť (614 m n. m.) 

leţící v Libereckém kraji, nejniţším niva potoka Liběchovka v Ţelízích (175 m n. m.) 

situovaná naopak v kraji Středočeském. Pokud budeme hovořit řečí čísel, tak Kokořínsko leţí 

mezi 14°06' - 14°36' východní délky a 50°38' - 50°23' severní šířky.“
11

 

Kokořínsko lze charakterizovat jako oblast pahorkatinného typu, která je jedinečná 

přítomností následujících jevů: 

 specifickou geomorfologií (utváření zemského povrchu), podmíněné převahou 

kyselých kvádrových pískovců, vytvářejících síť plošin a údolí, na jejichţ hranách se 

vytvořila skalní města, pokličky, skalní brány či okna a další útvary takové formy a 

rozsahu, jaké nelze nalézt v ţádné jiné pískovcové oblasti v České republice;  

 vysokou biologickou rozmanitostí způsobenou především podkladem, polohou a 

reliéfem oblasti, která se projevuje zejména značnou variabilitou ekosystémů na 

poměrně malé ploše;  

 unikátním kulturním krajinným rázem s vyrovnaným zastoupením lesní a nelesní 

půdy, podmíněného historicky absencí průmyslu a rozumným zemědělským 

vyuţíváním v závislosti na reliéfu krajiny;  

                                                 

11
 CHKO Kokořínsko – internetové stránky Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko[online], 2010 
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 značným zastoupením lidové architektury a hmotné kultury jak roubené, tak i zděné, 

která je jedinečná nikoli sama o sobě, ale především svým harmonickým propojením s 

okolní krajinou v rámci historické sítě osídlení;  

 existencí rozsáhlých mokřadů mezinárodního významu v nivách Liběchovky a Pšovky 

s unikátní faunou a flórou;  

 přítomností rozsáhlých kyselých reliktních borů pralesního charakteru, jejichţ výskyt 

je koncentrován především v severní části oblasti;  

 rozsáhlými zásobami kvalitní podzemní vody.  

Kokořínsko je známé především jako malebná krajina dotvářená rozmanitostí pískovcových 

skal. Její romantika přitahovala i řadu našich význačných osobností, podle jednoho z 

romantických básníků se vţil i název Máchův kraj. Také pozapomenuté názvy Dubské a 

Mšenské Švýcarsko naznačují jiţ dávno objevené krásy zdejšího kraje. Přírodní skalní útvary 

vytvořené zejména na úbočích dolů vytvářejí často bizarní tvary - najdeme zde Obří hlavu, 

Ţábu, Kance, Sněhurku a sedm trpaslíků či nejznámější Pokličky – skalní útvary vzniklé 

selektivním zvětráváním různě odolných vrstev pískovce, které se staly také emblémem 

CHKO. Tyto skalní útvary jsou nejlépe vyvinuty v přírodní rezervaci Kokořínský důl, která se 

svou velikostí přes 2000 ha řadí k těm největším v ČR. Některé skalní útvary byly člověkem 

často upravovány, ať uţ z důvodů ryze praktických - vytvoření skalních obydlí (Staráky, 

Nedamy, skalní mlýn Hlučov), či uměleckých (sochařské výtvory Václava Levého v okolí 

Ţelíz). Přestoţe pískovcové skály a skalní útvary (kromě pokliček např. skalní brány, okna a 

také pseudoškrapy a voštiny) jsou pro Kokořínsko typické, tak dominanty krajiny tvoří 

obvykle ojedinělé průniky vyvřelých hornin z období třetihor (např. Housecké vrchy, Vlhošť, 

Ronov, Korecký vrch).
12

 

 

2.2.2 Geologie a Geomorfologie 

 

Oblast Kokořínsko zaujímá jiţní část geomorfologického celku Ralská pahorkatina a 

představuje převáţnou část Polomených hor. Okrajově zasahuje i do Dolnojizerské tabule (jih, 

jihovýchod). 

                                                 

12
 CHKO Kokořínsko – internetové stránky Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko[online], 2010 
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Georeliéf CHKO Kokořínsko lze označit za erozně denudační a jeho vznik je z velké části 

podmíněn litologickým charakterem křídových, terciérních a kvartérních hornin. Lze ho 

označit za strukturní stupňovinu s hustou sítí kaňonovitých údolí. Rozsahem největší část 

CHKO tvoří křídové sedimenty – pískovce jizerského souvrství (střední – zčásti svrchní 

turon). Lze v něm rozlišit tři litologické jednotky převáţně charakteru inverzních, do nadloţí 

hrubnoucích cyklů. V nejspodnějším z nich přecházejí slínovce v prachovce (pouze ve 

vrtech), a tyto v jemnozrnné vápnitojílovité, vápnité a posléze v křemenné, nahoru hrubnoucí 

pískovce. Následující sedimentační cyklus má naspodu jemnozrnné, místy vápnitojílovité aţ 

vápnité pískovce, a v nejvyšších polohách nahoru postupně hrubnoucí křemenné pískovce a 

štěrčíkovité slepence. Nejvyšší sekvence začíná zpravidla jemnozrnnými prachovitými 

pískovci přecházejícími do nadloţí rychle v křemenné, v nejvyšších polohách aţ v hrubozrnné 

štěrčíkovité pískovce. K jihovýchodu do nadloţí přibývá vápnité sloţky a křemenné pískovce 

přecházejí ve vápnité pískovce aţ vápence. Křemenné pískovce spodního a středního cyklu 

obsahují zčásti chudou prachovitojílovitou nebo vápnitou základní hmotu. Ve střední a 

svrchní sekvenci se vyskytují menší, nahoru hrubnoucí cykly, místy se šikmo zvrstvenými 

polohami (migrace podmořských písečných valů). Pískovce jizerského souvrství jsou 

vodárensky významným zdrojem podzemních vod. Drenáţní vliv puklinových systémů se 

místy projevuje vývěry pramenů v hluboce zaříznutých údolích, většinou však jde o zastřené 

výrony podzemních vod v údolních nivách. 

Ve svrchním turonu a coniaku se uloţily slínovce, zčásti silicifikované, s přechody do 

vápenců (tzv. inoceramových opuk), řidčeji vápnité jílovce (teplické souvrství), které tvoří 

denudační zbytky v okolí Vysoké a mezi Nebuţely a Kaninou. Dosti často se na nich tvoří 

sesuvy. Coniacké vápnité jílovce s vloţkami prachovců i pískovců (březenské souvrství) jsou 

ve velkých mocnostech zastoupeny v zóně středohorského (lokálně úštěckého) zlomu mezi 

Blíţevedly a Liticemi a na svazích Ronova (552,4 m n. m.). Tento zlom třetihorního stáří je 

charakterizován poklesem severních ker. V ostatních částech území se vyskytují jen drobné 

zlomy, které se spolu s puklinovými systémy uplatňují při vzniku údolí, roklí, skalních měst 

aj. Z kvartérních sedimentů jsou rozsahem nejvýznamnější pokryvy převáţně 

svrchnopleistocenních spraší a sprašových hlín a na příkřejších svazích deluvioeolické 

sedimenty. Úpatí svahů pokrývají místy deluviální (svahové) sedimenty. Nejmladší, 

holocenní, jsou fluviální hlinitopísčité sedimenty niv a litologicky podobné deluviofluviální 

sedimenty morfologicky významných splachových údolí. V údolních nivách se projevuje 
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přítomnost pramenů a zastřených výronů podzemních vod vznikem mokřadů a zamokřených 

luk.
13

 

 

2.2.3 Hydrologie 

 

„Území CHKO náleţí do tří hlavních (Labe, Jizera, Ploučnice) a šesti dílčích povodí (Pšovka, 

Liběchovka, Obrtka, Strenický potok, Košátecký potok a Úštěcký potok). Z pohledu ochrany 

přírody jsou nejvýznamnějšími neupravené toky Liběchovka a Pšovka a některé jejich 

přítoky. Zejména v této oblasti jsou bohatě vyvinuté soustavy mokřadů. Příčinami jejich 

existence jsou hojné výrony podzemních vod na dnech údolí, v některých částech i přirozené 

rozlivy vodních toků a v neposlední řadě i absence obhospodařování vlastního dna údolí 

těchto toků. Kromě rozsáhlých mokřadů bylo zejména na potoce Pšovka vybudováno několik 

vodních nádrţí a některé tůně (např. Kačírek) mají přirozený původ. Mimo nivy vodních toků 

existuje v území řada tzv. nebeských vodních nádrţí vytvořených na nepropustném 

podloţí.“
14

 

CHKO Kokořínsko je součástí České křídové tabule, která má díky své geologické stavbě 

velmi dobré podmínky pro akumulaci podzemních vod. Základní hydrogeologické znaky jsou 

určeny hydrickým charakterem středněturonských sedimentů převáţně písčité povahy, které z 

větší části budují Polomené hory. Tyto sedimentární horniny jsou velmi dobře propustné. Pro 

CHKO jsou typické případy, kdy trvalé vodní toky, popř. velké přívalové deště nedotečou do 

toků vyšších řádů. Příčinou jsou místa s dosud otevřenými poruchami, jimiţ voda odtéká do 

podzemí. Velmi výrazné úniky vody do podzemí byly zjištěny i ve střední části potoka 

Pšovky. Voda, která pronikla do podzemí, se hromadí na nepropustném souvrství 

spodnoturonského pásma III. slínovitojílovité povahy. Toto pásmo zároveň vytváří strop vodě 

artézsky napjaté v pískovcích pásmech I. a II. cenomanského stáří. Zvodně povodí s volně 

napjatou hladinou nad pásmem III. spolu vzájemně horizontálně komunikují. Je dokázáno 

přelévání podzemní vody mezi povodími Pšovky a Liběchovky, povodím Obrtky a Bobřího 

potoka do povodí Liběchovky i přelévání od povodí Pšovky do povodí Strenického potoka.  

                                                 

13
 CHKO Kokořínsko – internetové stránky Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko/geologie[online], 

2010 
14

 CHKO Kokořínsko – internetové stránky Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko/hydrologie[online], 

2010 
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V křídových souvrstvích Liběchovky jsou vyvinuty oba výše zmiňované obzory podzemních 

vod - svrchní je v pískovcích středního turonu a má volnou nebo lokálně napjatou hladinu. 

Hlubší obzor s hladinou většinou artézsky napjatou se vyskytuje na bázi uloţenin cenomanu v 

nejspodnější části spodního turonu. V povodí Pšovky je významný silně zvodněný obzor 

podzemních vod v horní části souvrství středního turonu. Tento obzor má vodu puklinovou i 

průlinovou. Je odvodňován do kvartérní výplně údolí Pšovky, kde vzniká zastřenými výrony 

sekundární soustředění podzemních vod.
15

  

 

2.2.4 Klimatické poměry 

 

„Z hlediska klimatického se CHKO Kokořínsko nachází v oblasti teplé (Brocno, Chcebuz, 

Újezd, Veselí, Střemy, Kanina, Nebuţely) aţ mírně teplé (Holany, Litice, Nedamov, Dubá); 

zahrnuje klimatický okrsek teplý suchý s mírnou zimou, s kratším svitem slunce (odpovídá 

klimatické oblasti teplé) aţ mírně teplý, mírně vlhký s mírnou zimou, pahorkatinový 

(odpovídá oblasti mírně teplé). Vláhová oblast je mírně výsušná (Chcebuz, Brocno, Střemy, 

Kanina, Nebuţely) aţ optimálně zavlaţená (Holany, Litice, Ronov, Nedamov, Dubá, Zakšín). 

Roční úhrn sráţek činí 499 - 655 mm, průměrná roční teplota 7,7 - 8,1 °C. Větry 

severozápadní (15,2 %) mírně převaţují nad větry jihovýchodními (14 %) a jihozápadními 

(10 %). Velmi časté je bezvětří (30,1 %). Průměrná rychlost větru je 3 m/s, maximální 11,7 

m/s. Roční sluneční svit činí 1.476 hodin.“
16

 

 

2.2.5 Flóra 

 

„Vegetace Kokořínska, jak ji známe dnes, je z valné většiny podmíněna činností člověka.  

Mírnější svahy četných údolí, obohacené splavenou spraší, byly velmi často vyuţívány jako 

pastviny, terasovány na políčka nebo osázeny ovocnými stromy. Údolí říček byla pozměněna 

zakládáním rybníků a mlýnů, čímţ se vytvořila řada nových biotopů. Dna širších údolí byla 

prokácena a přeměněna v louky, které byly v minulosti koseny. Po opuštění luk 

se na neudrţované plochy začal šířit rákos obecný či chrastice rákosovitá a postupně vznikají i 

                                                 

15
 CHKO Kokořínsko – internetové stránky Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko/hydrologie[online], 

2010 
16

 CHKO Kokořínsko – internetové stránky Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko/klimatické 

poměry[online], 2010 
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olšiny, tomuto přirozenému vývoji od luk směrem k lesu říkáme sukcese. Primární bezlesí 

bývalo na Kokořínsku patrně omezeno jen na malé plochy suchých, tzv. bílých strání 

(Komorsko), skalnatých strání vulkanitů (vrchol Ronova s 552,4 m n. m., Koreckého vrchu s 

464,5 m n. m., Vysokého vrchu s 426,6 m n. m.), skalních hran pískovců a naopak vlhkých 

skal s opadem mechového humusu (rokle Apatyka) a slatin (Vrabcov). Nelesní společenstva 

(kromě plevelových) zabírají sice i dnes nevelké plochy, dosahují však značné diverzity.“ 

Na území CHKO Kokořínsko se vyskytuje řada vzácných a ohroţených druhů, některé z nich 

mají pouze jednu nebo dvě lokality v celé CHKO. Několik těchto druhů je uvedeno níţe, ale 

nejsou zde uvedeny všechny zajímavé druhy Kokořínska. 

Mokřady: Vodní nádrţe na Pšovce hostí porosty leknínu bělostného (Nymphaea candida) a 

ďáblíku bahenního (Calla palustris). V slatinných a mokřadních společenstvech niv 

Liběchovky, Pšovky, Nedamovského potoka a dalších vodních toků můţeme nalézt bahničku 

chudokvětou (Eleocharis quinqueflora), přesličku zimní (Hippochaete hyemalis), kruštík 

bahenní (Epipactis palustris), ostřici šupinoplodou (Carex lepidocarpa), všivec bahenní 

(Pedicularis palustris), bleduli jarní (Leucojum vernum), hadilku obecnou (Ophioglossum 

vulgatum), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) i p. listenatý (D. longebracteata), ostřici 

Davallovu (Carex davalliana), upolín nejvyšší (Trollius altissimus) či vachtu trojlistou 

(Menyanthes trifoliata).  

Písky, stráně: Na chudé písčité půdě se v jiţní části Kokořínského dolu udrţuje populace 

přesličky větevnaté (Hippochaete ramosissima). Na stanovištích xerotermofilní vegetace na 

skalních hranách a stráních převáţně jiţních expozic, které jsou kryty sprašovými nánosy, lze 

nalézt koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), kosatec bezlistý (Iris 

aphylla), bělozářku liliovitou (Anthericum liliago), kavyl Ivanův (Stipa joannis), len ţlutý 

(Linum flavum), prostřelenec (hořec) kříţatý (Gentiana cruciata), hořec brvitý (Gentianopsis 

ciliata), sasanku lesní (Anemone sylvestris), třemdavu bílou (Dictamnus albus), zlatovlásek 

obecný (Linosyris vulgaris) a zvonek boloňský (Campanula bononiensis). Z dalších 

vzácnějších druhů se tu vyskytuje hořeček nahořklý (Gentianella amarella), vítod nahořklý 

(Polygala amarella), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), lomikámen trojprstý 

(Saxifraga tridactylites), modřenec chocholatý (Muscari comosum) a na písčinách paličkovec 

šedavý (Corynephorus canescens).  
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Lesy: Zbytky zachovalých květnatých bučin hostí kruštík růţkatý (Epipactis muelleri), 

vstavač nachový (Orchis purpurea) spolu s kruštíkem tmavočerveným (Epipactis 

atrorubens), medovníkem velkokvětým (Melittis melissophyllum) a okroticí bílou 

(Cephalanthera damasonium). V listnatých a smíšených lesích na svazích vulkanitů nebo 

hluboko zaříznutých údolích a lesních lemech roste lilie zlatohlávek (Lilium martagon), 

vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a v. zelenavý (P. chlorantha). Ve vlhkých inverzních 

roklích se vyskytuje bukovinec osladičovitý (Phegopteris connectilis), v Kokořínském dole 

také plavuň pučivá (Lycopodium annotinum) a vranec jedlový (Huperzia selago).  

Pole a louky: Ze zajímavějších polních plevelů stojí za zmínku pryskyřník rolní (Ranunculus 

arvensis), čistec roční (Stachys annua), drchnička modrá (Anagallis foemina), šklebivec 

přímý (Misopates orontinum) a hlaváček letní (Adonis aestivalis).
17

 

 

2.2.5 Fauna 

 

„Chráněná krajinná oblast Kokořínsko se vyznačuje vysokou rozrůzněností ekosystémů od 

vápnitých mokřadů aţ po kyselé reliktní bory. Z toho vyplývá i bohatost společenstev a druhů 

ţivočichů.“
18

 

Mokřady: Jsou zatím nejlépe prozkoumány. Pouze v povodí Pšovky a Liběhovky se vyskytuje 

měkkýš vrkoč baţinný (Vertigo moulinsiana). Z dalších významných obyvatel stojí za zmínku 

plţi vrkoč útlý (Vertigo angustur), oblovka velká, nebo mlţi hrachovka říční (Pisidium 

amnicum) nebo hrachovka rýhovaná (P. tenuilineatum). Mokřady jsou i domovem vzácných 

pavouků. Ţije tu největší český pavouk lovčík vodní (Dolomedes fimbriatus), dále slíďák 

Hygrolycosa rubrofasciata, Snovačka Enoplognatha caricis a pavouk Mysmenella jobi. Ţije 

tu vzácná jepice Paraleptohlebia werneri, nebo střevlík Epaphius rivularis či atraktivní 

tesařík piţmový (Aromia moschata). Ţije tu ryba sekavec Cobitis elongatoides, teprve 

nedávno odlišená od sekavce písečného (Cobitis taenia).  V potoce Pšovka byly zjištěny 3 

druhy raků s tím, ţe jednotlivé druhy obývaly různé úseky a překrývaly se pouze v určitých 

úsecích. Nejvýznamnějším je výskyt raka říčního (Astacus astacus), kterého vytlačuje 

přemnoţený severoamerický rak pruhovaný (Orconectes limosus). Prostor má i po vyhinulém 

                                                 

17
 CHKO Kokořínsko – internetové stránky Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko/flóra[online], 2010 

18
 CHKO Kokořínsko – internetové stránky Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko/fauna[online], 2011 
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raku bahenním (Astacus leptodactylus). Nakonec se dostáváme k  obojţivelníkům. Hojně je tu 

čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (T. alpestris), ropucha obecná (Bufo bufo), 

skokan hnědý (Rana temporaria), skokan štíhlý (R. dalmatina). Mezi vzácné druhy patří 

rosnička zelená (Hyla arborea), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), skokan skřehotavý (R. 

ridibunda) a mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Z vzácných ptáků tu ţije třeba 

ledňáček říční (Alcedo atthis). 

Skály: Velmi zajímavým biotopem, i kdyţ plošně málo rozsáhlým, jsou skály a zbytky 

skalních lesostepí na hranách skal. Tato místa jsou zajímavá hlavně botanicky, ţije tu však i 

několik vzácných bezobratlých. Sklípkánci Atypus piceus a A. affinis, kteří jsou zmenšeninou 

severoamerických sklípkanů. Pavouk Centromerus prudens, který se v Čechách vyskytuje 

pouze zde a pro kterého je Kokořínsko nejvýchodnější lokalita v Evropě. Vzacní jsou také 

slíďák Alopecosa fabrilis a snovačka Dipoena torva, kteří byly prozatím nalezeni pouze v PR 

Vlhošť. Skály jsou také důleţitým místem pro řadu vzácnějších obratlovců. Krkavec velký 

(Corvus corax), výr velký (Bubo bubo), sokol stěhovavý (Falco peregrinus) a netopír černý 

(Barbastella barbastellus).   

Lesy: Hnízdí zde vzácný čápa černý (Ciconia nigra). Les je také domovem dutinových ptáků, 

z nichţ zmíním např. holuba doupňáka (Columba oenas),  a sýce rousného (Aegolius 

funereus), či některé letouny jako netopýr rezavý (Nyctalus noctula). Pralesy na svazích 

vlhoště jsou domovem velmi vzácného plţe ţebernatěnky drobné (Ruthenica filograna). 

Pole a louky: Vyskytují se zde vzácní teplomilní bezobratlí. Z obratlovců je vzácná uţovka 

hladká (Coronella austriaca).
19

 

 

2.2.6 Kulturní památky 

 

Kokořínsko je území přebohaté na kulturní památky. Vděčí za to hlavně pestré historii, která 

do jisté míry souvisí i se specifickým terénem pískovcových dolů. Bylo zde snadné sehnat 

materiál pro stavbu hradů a tvrzí. Je zde doloţené jiţ Keltské osídlení a raná slovanská 

sídliště. Místo je a hlavně bylo ideální pro partyzánskou nebo loupeţnickou činnost díky 

bohatství jeskyň a skrytých údolíček. Typické kulturní dědictví jsou skalní obydlí a jejich 

                                                 

19
 CHKO Kokořínsko – internetové stránky Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko/fauna[online], 2011 
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pozůstatky v různě zachovalém stavu. Někde jsou stále obydleny, jinde se staly různé jeskyně 

a umělé sklípky a převislé bloky skal ideálními pro vznik trampských předávacích míst a 

osad. Odehrával se zde děj románu K. H. Máchy Cikáni a děj románu Petrovský K. Sellnera o 

evangelících v době pobělohorské. V Dubé pobýval spisovatel Vladislav Vančura. V kraji se 

vyskytuje spousta kaplí a kapliček, které dnes rekonstruuje Okrašlovací spolek Kokořínska, 

který zde působí. Pokusím se konkrétně zmínit ty nejdůleţitější památky.  

Několik celých vesnic je zde chráněno jako kulturní památka pro lidovou architekturu. Jsou 

to: Lhota, Dobřeň, Nové Osinalice, Nosálov, Olešno, Ţďár a Víska. Dále je kulturní památkou 

velké mnoţství jednotlivých chalup po celém Kokořínsku. Lidová architektura se tu 

vyznačuje mísením středočeského srubového domu s německým hrázděným. Tomuto přispěl i 

fakt, ţe Kokořínskem vedla hranice bývalých Sudet. Kokořínsko Má 42 památných stromů 

nebo skupin stromů a jednu památnou alej v obci Hvězda. Na říčce Pšovce a Liběchovce 

bývala vţdy celá řada mlýnů. Ty, které zbyly, jsou dnes významnou kulturní památkou. 

Například mlýn Hlučov nebo skalní mlýn Palác. Stojí tu i celá řada bývalých hradišť a 

zřícenin hradů a hrádků. Nejvýznamnější z nich jsou: 

Hřídelník  

Doloţený poprvé na konci 14. století. Stojí na západní straně Blíţevedel. Dnes z něj zbyly jen 

pískovcová věţ s chodbou a schodištěm. 

Ronov 

Dnes zřícenina hradu patřícímu původně rodu Ronovců. Stojí na stejnojmenném kopci 

sopečného původu. 

Houska 

Hrad Houska, leţí na Houseckém vrchu. Koluje o něm mnoho pověstí. Zaloţen 

pravděpodobně ve stejné době jako hrad Bezděz někdy ve 12. stol. Později přestaven pro 

pohodlí na zámek. 

Kokořín 

Tento hrad, podle kterého byl pojmenován i okolní kraj, byl ještě v 19 století zříceninou. Pro 

umělce jako Máchu, Goetheho a další byl symbolem romantiky. 

Hradsko 
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Bývalé sídliště Pšovanů a později pravděpodobné místo pro hrad Canburg, který odolal 

náporu obléhání vojsk Franckého krále Karla Velikého. 

Nejvýznamnější města známá jiţ od středověku jsou Mšeno, Dubá a Blíţevedly. 

 

2.3 Maloplošná chráněná území v CHKO Kokořínsko, Památné stromy a 

územní soustava Natura 2000 

 

2.3.1 Maloplošná chráněná území v CHKO Kokořínsko 

 

Mezi velkoplošná území patří podle legislativy národní parky a chráněné krajinné oblasti.  

Chráněná krajinná území jsou rozdělena do čtyř zón ochrany přírody, od nejpřísněji chráněné 

I. zóny aţ po IV. zónu. 

  

Mezi maloplošná chráněná území počítáme národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 

národní přírodní památky a přírodní památky. 

 

V CHKO Kokořínsko se vyskytuje 21 maloplošných chráněných území. Mezi tyto řadíme 5 

přírodních rezervací a 16 přírodních památek. Přehled těchto území je uveden níţe.
 20

 

 

Přírodní rezervace. 

Tabulka č. 2.3.1 (1) 

Název Rok vyhlášení Výměra Katastrální území 

Kokořínský důl 1953 2096,97 ha okres Česká Lípa a Mělník 

Kostelecké bory 2003 55,1 ha Tuhanec (okres Česká Lípa) 

Mokřady dolní 

Liběchovky 

2001 36,2901 ha Tupadly, Ţelízy (okres Mělník) 

Brocno (okres Litoměřice) 

Mokřady horní 

Liběchovky 

1996 75,12 ha okres Česká Lípa a Mělník 

Vlhošť 1998 81,99 ha okres Česká Lípa 

 

 

                                                 

20
 CHKO Kokořínsko – internetové stránky Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko[online], 2010 
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Přírodní památky. 

Tabulka č. 2.3.1 (2) 

Název Rok vyhlášení Výměra Katastrální území 

Černý důl 2000 1,7117 ha Houska (okres Česká Lípa 

Deštenské pastviny 2003 2,34 ha Deštná u Dubé (okres Česká Lípa) 

Husa 1999 3,95 ha Domašice (okres Česká Lípa) 

Kamenný vrch u 

Křenova 

1999 0,39 ha Nedamov (okres Česká Lípa) 

Martinské stěny 2002 3,18 ha Dřevčice (okres Česká Lípa) 

Mrzínov 2000 0,8705 ha Vysoká u Mělníka 

Na oboře 2001 3,46 ha Chodeč u Mělníka 

Osinalické bučiny 2002 7,5 ha Zakšín (okres Česká Lípa) 

Pod Hvězdou 2001 1,8868 ha Litice (okres Česká Lípa) 

Prameny Pšovky 1995 8,8 ha Blatce, Houska, Tuboţ (okres 

Česká Lípa) 

Ronov 1995 8,7 ha Blíţevedly (okres Česká Lípa) 

Stráně Hlubokého dolu 2001 4,64 ha Tupadly (okres Mělník) 

Stráně Truskavenského 

dolu 

 

2001 

0,5345 ha Truskavna (okres Mělník) 

Stříbrný vrch 2002 1,8125 ha Hvězda pod Vlhoštěm (okres 

Česká Lípa) 

Špičák u Střezojovic 1999 0,11 ha Střezivojice (Okres Mělník) 

Ţelízky 2001 1,0471 ha Dolní Zimoř (okres Mělník) 

 

2.3.2 Památné stromy 

 

„Podle § 46, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je moţno mimořádně 

významné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody 

za "památné stromy". 

Podle údajů Českého svazu ochránců přírody se na území Chráněné krajinné oblasti 

Kokořínsko nachází 43 památných stromů (1 alej, 6 skupin stromů a 36 jednotlivých stromů). 

Nejčastěji je to lípa malolistá. Níţe uvádím stromy, které jsou přímo na trase nebo v blízkosti 

trasy naučné cyklostezky. 

 



25 

 

„Zkratky: O – obvod kmene, V – výška, S – stáří  

 

1  Lípa velkolistá, okres Mělník, k. ú. Dobřeň, p. č. 40/1, u roubené chalupy na návsi. 

O: 430 cm, V: 23m, S: 300 let. 

2 Lípa velkolistá, okres Mělník, k. ú. Dobřeň, p. č. 3/1, mezi roubenkami a zděným 

objektem v severní části obce. O: 324 cm, V: 36m, S: 250 let. 

3 Lípa malolistá, skupina 3 stromů, okres Česká lípa, k. ú. Houska, p. č. 1016/1 O: 255, 

150, 186 cm, V: 16 m, S: 150 let. 

4 Lípa malolistá, alej 22 stromů, okres Česká Lípa, k. ú. Hvězda pod Vlhoštěm, p. č. 

52/1, podél ulice ve Hvězdě. O: 136 aţ 315 cm, V: 8-23 m, S: 200 let. 

5 Lípa malolistá, okres Mělník, k. ú. Mšeno, p. č. 3741/15, před č. p. 177.  

O: 285 cm, V: 18 m, S: 100 let. 

6 Lípa velkolistá, okres Mělník, k. ú. Mšeno, p. č. 3741/15, Podolec, proti dílně (č. p. 

168). O: 268 cm, V: 16 m, S: 85 let. 

7 Jírovec maďal, okres Česká Lípa, k. ú.  Pavličky, p. č. 14/2, na zahradě domu č. p. 38.  

O: 350 cm, V: 25 m, S: 150 let. 

8 Lípa malolistá, okres Česká Lípa, k. ú. Pavličky, p. č. 393, u samoty Lešnice. 

O: 423 cm, V: 25 m. S: 250 let. 

9 Lípa velkolistá, skupina 2 stromů, okres Mělník, k. ú. Sedlec u Mšena, osada 

Hradsko, p. č. 509, před vstupem do kostela. O: 245, 245 cm, V: 22m, S: 150 let. 

10 Javor klen a lípa malolistá, okres Česká Lípa, k. ú. Skalka u Blíţevedel, p. č. 43, na 

návsi. O: 256, 434 cm, V: 17, 23 m, S: 150 let. 

11 Lípa malolistá, okres Česká Lípa, k. ú. Skalka u Blíţevedel, p. č. 202/2, u silnice 

Blíţevedly – Rašovice za lesem ke Skalce. O: 425 cm, V: 20 m, S: 250 let.“
21

 

 

2.3.3 Územní soustava Natura 2000 

 

V květnu roku 1992 státy Evropské unie přijaly zákon určený k ochraně nejváţněji 

ohroţených lokalit a druhů napříč Evropou. Tento zákon nazvaný „směrnice o stanovištích“ je 

doplněn o tzv. „směrnici o ptácích“. Hlavním cílem obou těchto směrnic je vytvoření systému 

stanovišť nazvané Natura 2000. Směrnice o ptácích zahrnuje ustanovení o „ptačích oblastech“ 

                                                 

21
 Střední Čechy, Chráněná území ČR. 2005. 736 
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(angl. originál -  Special Protection Areas (SPAs)). Podobně směrnice o stanovištích zahrnuje 

ustanovení o „chráněných oblastech“ (angl. originál - Special Areas of Conservation (SACs)), 

které jsou určené pro ostatní druhy a stanoviště. Dohromady SPAs a SACs vytvářejí soustavu 

Natura 2000. Všechny členské státy Evropské unie se podílí na tvorbě systému stanovišť 

v celoevropském společenství.
22

 

Na území CHKO Kokořínsko se nenachází ţádná ptačí oblast, nacházejí se zde však evropsky 

významné lokality. 
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 Natura 2000 – oficiální stránka celoevropské sítě Natura 2000 [online], 2010 
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2.4 Stávající cyklotrasy a cyklostezky na území CHKO Kokořínsko. 

 

Podařilo se mi navázat spolupráci s panem Mgr. Karlem Markvartem z Rady značení Klubu 

českých turistů. Ten mi ochotně poskytl materiály obsahující aktuální soupis cyklotras 

spravovaných KČT ve Středočeském, Libereckém a Ústeckém kraji. Kokořínsko se konkrétně 

nachází v okresech měst Mělník, Česká lípa a Litoměřice. Z Cyklotras těchto tří okresů jsem 

vypracoval následující tabulku. Mgr. Karlem Markvart mi také poskytl informaci o zbylých 

cyklotrasách, které spravuje krajský úřad Libereckého kraje. V tabulce jsou označeny *  

Tabulka č. 2.4 (3) 

Číslo 
cyklotrasy 

Významné body cyklotrasy na území, nebo poblíž Kokořínska 
Délka cyklotrasy na území 

CHKO Kokořínsko (km) 

203 Mělník - Lhotka, žst 1,5 

143 
Lhotka, žst - Harasov - Kokořínský důl, Dolina - Vojtěchov - Ráj - 
Libovice - Nosálov - Doubravice 19,5 

203 Mělník - Lhotka, žst 1,5 

211 Ráj - Tubož 4 

211 Dubá - Dřevčice - Loubí - Holany 12,5 

0009 Stránka - Mšeno - Hlučov 4 

0010 Kokořínský důl, Dolina - Kokořín - Truskavenský důl - Želízy 6,5 

0011 Truskavenský důl - Dobřeň 6 

0012 Vojtěchov - Dobřeň - Hluboký důl - Tupadly - Malý Hubenov, rozc. 18,5 

0057 Liběchov - Želízy - Chcebuz - Pavličky - Lhota(na rozcestí) 24 

8146 U Grobiána - Chorušice 4 

8169 Lhotecká (ryb.) - Vysoká - Zimořský Důl 7 

8170 Kroužek - Nebužely 3 

0015 Ždírec - Blatce - Houska, zámek 4,5 

0025 Dubá - Kokrce - Tachov 6 

0001 Nosálov - Horní Houska - Nosálov  14,5 

0002 Rozc. u Libovic - Vojetín, rozc. 3 

0003 Horní Houska - Tubož - Horní Houska 7 

*0058 Pavličky – Skalka – Nad Lhotou  19 

*0059 Skalka – Hvězda – Dolní Heřmánky  7 
 

Cyklotrasy jsou vyznačeny, také v mapce, kterou mi poskytli pracovníci CHKO Kokořínsko, 

konkrétně Mgr. Marcela Holubová. Viz: příloha 1 
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2.5 Naučné stezky 

 

2.5.1 Cinibulkova naučná stezka 

 

Nejvěhlasnější a nejstarší naučná stezka této oblasti vede skrz les, pole, labyrint kokořínských 

skal i po poklidných lesních cestách. Začíná u Mšenských lázní a ve Mšeně a zde také končí. 

Stezka je dlouhá 9km a její projití zabere přibliţně 3 hodiny.  

Zastavení: 1. Historie Mšena, 2. Lesní flóra, 3. Lesní fauna, 4. Geologie, 5. Lesy
23

 

 

2.5.2 Naučná stezka o mokřadech 

 

Tato stezka má za cíl přiblíţit mokřady v CHKO Kokořínsko široké veřejnosti. Ukázat, ţe se 

nejedná jen o území, která jsou zarostlá různými plevely. Stezka se nachází u Liběchova a 

provede návštěvníka po dolním toku Liběchovky. Tato stezka je velmi krátká. Její projití 

zabere asi 30 minut. Vznikla v roce 2001. 

Zastavení: 1. Mokřady Liběchovky a Pšovky, 2. Rákosiny a ostřicové porosty, 3. Mokřadní 

olšiny, 4. Potok Liběchovka, 5. Péče o mokřady, 6. Stojaté vody, 7. Mokřady a jejich funkce 

v krajině.
24

 

 

2.5.3 Naučná stezka Dubsko-Kokořínsko 

 

Stezka vás provede rozmanitou krajinou v okolí Dubé. Její délka je 10km. Projít se dá asi za 3 

hodiny. Výchozím místem je náměstí v Dubé, odkud se pokračuje po silnici na Mšeno, kolem 

Rozprechtického rybníka, přes Panskou zpět do Dubé. Stezka vznikla v roce 2007. 

Zastavení: S. Obecné informace o stezce, 1. Historie kraje – Dubsko, 2. Olšiny a tekoucí 

voda, 3. Mokřadní louka Vrabcov, 4. Pískovce a borové lesy, 5. Rozprechtický rybník, 6. 

                                                 

23
 CHKO Kokořínsko – internetové stránky Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko[online], 2010 

24
 CHKO Kokořínsko – internetové stránky Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko[online], 2010 
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Stinné lesní rokliny, 7. Panská ves – lidové stavby, 8. Mokřady Horní Liběchovky. (CHKO 

Kokořínsko – internetové stránky Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko[online], 

2010) 

 

2.5.5 Naučná stezka Beškovský les.  

 

Tato pěší naučná stezka bude otevřena v květnu 2011. Stezka povede lesem poblíţ Dubé, 

který bude ponechán přirozenému vývoji bez lesohospodářství. 

 

2.5.4 Samostatná zastavení s informační cedulí. 

 

Na tomto místě bych chtěl podotknout, ţe CHKO Kokořínsko je zřizovatelem samostatných 

naučných tabulí, které patří vţdy ke konkrétní přírodní nebo kulturní památce. Nejsou však 

spojeny ţádnou stezkou.  

 

 

 

2.5.5 Cyklotrasa Husí okruh  

 

Tato cyklotrasa není vysloveně naučná. Spíše je výběrem toho nejhezčího, co se dá 

v severozápadní části Kokořínska projet na kole. Je vedena po cyklotrase 0058 a malou částí 

po cyklotrase 0057. Na trase je i několik informačních tabulí, které však přímo k cyklotrase 

nepatří. Jsou zřízeny CHKO Kokořínsko. 
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3 Praktická část 

 

3.1 Tvorba cyklistické naučné stezky v CHKO Kokořínsko 

 

Vzhledem k dosavadní absenci cyklistické naučné stezky na Kokořínsku bylo připravené 

volné pole působnosti. A s přihlédnutím k rozloze CHKO Kokořínsko a záměru vytvořit 

projekt, který bude pouţitelný pro širší obyvatelstvo, bylo od začátku jasné, ţe nelze 

obsáhnout celou oblast. Kokořínsko by se dalo rozdělit na dvě části, které se od sebe odlišují, 

a to na jiţní aţ jihovýchodní část a severní část. Shodou okolností byly tyto části za 2. sv. 

války rozděleny hranicí Sudet.  

Jiţní aţ jihovýchodní část je turisticky známa jiţ od roku 1898, kdy byla do Mšena, Kaniny a 

Lhotky zavedena ţeleznice. Nachází se zde největší koncentrace Kulturních památek. Oblast 

také nebyla poznamenána vysídlením po 2. sv. válce. O kulturním dědictví této podoblasti 

bylo také napsáno nejvíce literatury. Celou oblastí se táhne největší přírodní rezervace; 

Kokořínský důl. 

Severní část Kokořínska je také malebnou krajinou, která je trochu výše poloţena. Je méně 

turisticky navštěvovaná. Na severu této oblasti se nachází dva dominantní sopečné vrchy, 

které jsou vyšší neţ vrchy v jiţní části; Ronov a Vlhošť. Východiskem do oblasti můţe být ze 

severu méně známé město Blíţevedly, kam vede i ţeleznice, nebo město Dubá. 

Abych tyto dvě oblasti obsáhl, rozhodl jsem se nakonec pro návrh dvou samostatných 

okruţních tras. Tyto okruţní trasy vedou blízko sebe, a tak se nabízí různé moţnosti jejich 

kombinování nebo moţnost projet obě stezky jako „osmičkový“ okruh, který je ale extrémně 

náročný. Vzhledem k moţnosti vlakového spojení v městech Blíţevedly a Mšeno povaţuji za 

zajímavé kombinace trasy z Blíţevedel do Mšena nebo ze Mšena do Blíţevedel. 

S ohledem na moţnost vlakové dopravy, která umoţní přístup na cyklostezky širší veřejnosti 

a i větším cyklistickým, jsem zvolil jako východisko jiţní cyklistické naučné stezky město 

Mšeno (dále jen Mšenský okruh a jako východisko té severní město Blíţevedly.(dále jen 

Blíţevedelský okruh). Významné město Dubá jsem začlenil do Blíţevedelského okruhu. Z 

Dubé ústí spojovací komunikace (č. 259), která se mezi obcemi Blatce a Vlkov napojuje na 

Mšenský okruh a je tedy moţné oba okruhy propojit.  



31 

 

Tyto návrhy tras cyklistických naučných stezek jsem konzultoval s PeadDr. Jiřím Šafránkem 

a s pracovníky správy CHKO Kokořínsko. 

Následovala rekognoskace terénu, kdy jsem projel několikrát obě trasy a jejich kombinace a i 

přilehlé komunikace pro případné změny trasy. 

Poté jsem vytvořil mapu s přesnou podobou budoucích tras a tipy na místa s informačním 

zastavením, kterou jsem opět konzultoval s pracovníky CHKO Kokořínsko. 

Zaznamenal jsem důleţité GPS souřadnice na trasách, hlavně souřadnice informačních 

zastavení, a začal s tvorbou textů pro budoucí informační tabule. Ten jsem zpracoval do 

podoby informační broţury, která je výsledkem mé diplomové práce. Viz příloha č. 6 

 

3.2 Volba trasy pro cyklistickou naučnou stezku 

 

Neţ jsem začal hledat konkrétní trasu, zvolil jsem kvůli veliké rozloze území vytvoření dvou 

cyklostezek místo jedné. Výchozími městy se hlavně díky moţnosti dopravit se do nich 

ţeleznicí staly Blíţevedly na severu a Mšeno na jihu. Stezky se dají různě kombinovat 

vzhledem k tomu, ţe jejich poloha na mapě vytváří jakousi „osmičku“. Od začátku bylo 

zřejmé, ţe trasy budou určeny pro treková a horská kola, neboť pouze silniční okruhy by 

neumoţnily průjezd některým zajímavými a často stěţejními místy na obou cyklistických 

naučných stezkách. 

V mšenském okruhu jsem dlouho zvaţoval, zda vést trasu přes Vrátenskou horu, protoţe 

stoupání k ní a následný terén za Vrátenskou horou je poněkud náročnější a cyklostezka by 

měla slouţit pro veřejnost. Nakonec jsem po konzultaci s PeadDr. Jiřím Šafránkem tuto 

moţnost zvolil hlavně pro atraktivnost moţnosti návštěvy rozhledny a také z důvodu 

neatraktivnosti různých objíţděk či zkratek. Další problém trasy bylo závěrečné vystoupání 

z Kokořínského dolu směrem na Mšeno. Na mapě se logicky nabízela moţnost vést závěr 

mšenského okruhu po cyklotrase vedoucí dolem Močidla. Po projetí jsem však shledal 

cyklotrasu velmi náročnou aţ neprůjezdnou v některých místech. Závěrečný úsek je tedy 

volen od Kokořína směrem na jih a pak do obce Kanina. Tato část cesty není rozhodně nutnou 

objíţďkou, ale plnohodnotnou částí mšenského okruhu se zastavením pod Hradskem a 

v Kanině. Tím vznikla i moţnost pro návštěvníky, kteří cestují vlakem skončit cestu 
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v ţelezniční zastávce Kanina, a vyhnout se tak motoristicky frekventovanějšímu závěrečnému 

úseku trasy vedoucímu zpět do Mšena po silnici II. třídy. 

Blíţevedelský okruh mi hodně pomohl definovat samotný terén a stávající komunikace 

vhodná pro treková a horská kola. Vzhledem k členitosti terénu se uţ při pohledu na mapu 

nenabízí příliš mnoho variant, pokud si kladu za cíl, aby stezka z větší části nevybočovala 

z CHKO. Po prostudování základních informací o cyklistických moţnostech v oblasti a 

projetí oblasti na kole jsem objevil okruţní cyklotrasu Husí okruh podle PP Husa, který se na 

ní nachází. Tato cyklotrasa nemá naučný charakter. Zvolil jsem ji tedy jako přirozený základ 

Blíţevedelského okruhu. Mimo tento Husí okruh se cykloturista dostane při návštěvě Dubé a 

při cestě z Blíţevedel do obce Skalka, kde má Husí okruh přirozené východisko a na závěr 

v úseku od křiţovatky u Skalky zpět do Blíţevedel. 

Oba zmíněné okruhy (cyklistické naučné stezky) i moţnost jejich propojení, jsem konzultoval 

s pracovníkem správy CHKO Kokořínsko Ing. Slavomírem Valdou, který mi potvrdil, ţe 

zvolené okruhy nenaruší ochranu přírody v oblasti. 

 

3.3 Zmapování komunikací, po kterých budou cyklistické naučné stezky 

vedeny 

 

Na obou okruzích je větší zastoupení polních cyklotras a komunikací, a to cest polních, 

lesních-hliněných, lesních štěrkových, lesních písečitých, panelových a štěrkových. Tyto typy 

cestse na obou okruzích vyskytují přibliţně z jedné třetiny. Dále vede trasa obou okruhů 

převáţně po komunikacích III. třídy, občas II. Mojí snahou bylo minimalizovat vyuţití silnic 

s větším provozem. To se do značné míry podařilo. Celková délka trasy obou okruhů je cca 

40 km. Blíţevedelský okruh je o 0,5km delší. Oba okruhy spojuje komunikace II. třídy č. 259, 

a to její 5 km dlouhý úsek mezi Dubou a křiţovatkou s trasou Mšenského okruhu mezi obcí 

Blatce a Vlkovem. V souhrnu to znamená, ţe úroveň komunikací se pohybuje v rozmezí lesní 

či polní cesta aţ silnice II. třídy. Vzhledem k nezanedbatelnému zastoupení nezpevněných 

komunikací u obou cyklistických naučných stezek jsou tyto určeny pro treková či horská kola. 

Nejvhodnějšími místy pro začátek trasy se jeví města Blíţevedly a Mšeno pro jejich 

ţelezniční dostupnost, moţnosti parkování a ubytování. Pro cyklisty, kteří se dopraví do 

Kokořínska po silnici, je také Vhodným východiskem Dubá, ze které jsou snadno dostupné 

obě trasy.  
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3.4 Rekognoskace terénu předběžného návrhu vedení trasy. 

 

Předběţný návrh trasy jsem osobně absolvoval, a to jak oba okruhy zvlášť, tak trasu „Napříč 

Kokořínskem“ ze Mšena do Blíţevedel a zpět druhou částí obou okruhů. U obou okruhů jsem 

si vybral podle předchozího průzkumu a studiu map směry, které se mi jeví jako snazší a 

proto je doporučuji. V doporučeném směru budu také číslovat naučná zastavení obou okruhů. 

U mšenského okruhu jsem zvolil směr proti směru hodinových ručiček. U blíţevedlského 

okruhu po směru hodinových ručiček. Trasu napříč Kokořínskem doporučuji jet na obou 

okruzích vţdy v jeho doporučeném směru. Nic to nemění na faktu, ţe lze oba okruhy jet i 

opačným směrem a trasy ze Mšena do Blíţevedel a naopak různě kombinovat. Pro 

rekognoskaci terénu jsem si zadal několik úkolů. 

 

Prvním úkolem bylo prověření obtíţnosti navrhovaných tras. 

Za nejméně náročnou trasu povaţuji Blíţevedelský okruh – „Po písku i po silnici severním 

Kokořínskem“. Středně obtíţné jsou: mšenský okruh – „Tajuplnými stezkami Kokořínska“ a 

trasa „Z jihu na sever napříč Kokořínskem“ a „Ze severu na jih napříč Kokořínskem“. 

Všechny tyto trasy by měly být obtíţností určeny pro širší veřejnost na celodenní výlet. Velmi 

obtíţná je varianta spojení okruhů do „osmičky“. Vznikne tak trasa ze Mšena do Blíţevedel a 

zpět po jiné trase, která je velice náročná, jak délkou kolem 97km, tak převýšením, které činí 

1696m. Pokoušet se tuto trasu zdolat za den doporučuji jen velice zdatným cyklistům. 

Nejnáročnější místo na trase mšenského okruhu je táhlé stoupání k Vrátenské hoře, kde se 

nastoupá na 2km něco přes 150m. Nejstrmější je úsek před obcí Blatce, kde nastoupáme na 

cca 400m padesát metrů. Přibliţně stejně obtíţné jsou úseky stoupání před obcí Kokořín a 

Kanina, kde na kaţdém z nich nastoupáme přibliţně 80m během 1km. Nejdelší klesání je od 

Střezivojic aţ ke Klemperce s malými zvlněními. Jeho celková délka je cca 10km a sklesá se 

asi 130m. 

Nejnáročnější místo blíţevedelského okruhu je první stoupání, které vede do obce Hvězda. 

Nastoupáme na 1km cca 120m. Od zastávky Husa následuje s mírným zvlněním cca 11km 

dlouhý sjezd aţ do Dubé. V druhé půlce trasy je náročnější táhlé stoupání lesní cestou, na 

3km nastolme cca 70m. Poslední stoupání je z Obroku skoro aţ ke Skalce, kde na 5km 

nastoupáme cca 80m. 
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Dalším úkolem bylo zhodnocení hustoty dopravy na trasách. Na mšenském okruhu je největší 

automobilový provoz na 2km dlouhém úseku silnice II. třídy č. 273 z křiţovatky za Kaninou 

do Mšena v závěru okruhu. Tato část trasy se ale můţe pro cyklisty cestující na místo vlakem 

eliminovat zakončením trasy na nádraţí v Kanině. Na blíţevedelském okruhu je dopravně 

nejfrekventovanější okolí Dubé, hlavně výjezd po silnici I. třídy před odbočkou na Tuhaň a 

Pavličky (cca 150m trasy). Většina trasy vede po silnicích III. a II. třídy nebo nezpevněných 

cestách. Pokud budou cyklisté dodrţovat pravidla správného pohybu na silnici, neměli by mít 

nikde na trase problém zaviněný hustotou provozu.  

 

Třetím úkolem bylo zhodnocení povrchu navrhované trasy. Při výjezdu ze Mšena jsou trochu 

nepříjemné dlaţební kostky v délce cca 300m při mírném stoupání. Jinak aţ k zastávce pod 

Vrátenskou horou je silnice v dobrém stavu. Při sjezdu z Vrátenské hory se cesta mění 

v polní, která hlavně ze začátku je prudká a v dosti nerovném terénu. Tady bych doporučil 

zvýšenou opatrnost. Před Houskou se trasa napojuje zase na kvalitní asfaltku. Při sjezdu 

z Housky jedeme po kamenité, ale dobře udrţované zámecké cestě. Od Tuboţe přes Blatce, 

Vlkov, Střezivojice a Dobřeň pak trasa pokračuje po silnici III. třídy, která je někdy mírně 

rozbitá ale sjízdná i pro silniční kola. Za Dobření trasa projíţdí dlouhým Šemanovickým 

dolem po hliněné a částečně kamenité cestě. Tato cesta je však dobře sjízdná. Pozor je třeba 

dát hlavně na jejím začátku, který je prudce z kopce po štěrkovém povrchu. Od zastávky pod 

Truskavnou u jeskyně Klemperky pokračuje silnice III. třídy přes obec Kokořín a dále 

serpentinovým sjezdem a tunelem pod hradem Kokořínem do Kokřínského dolu. Silnice je 

během sjezdu někde mírně rozbitá a je třeba se mít na pozoru. Opatrnost je nutná také při 

průjezdu tunelem, který je odbočkou na hrad. Dále pokračujeme Kokořínským dolem a do 

kopce na Kaninu po silnici III. třídy. Za Kaninou vede do Mšena silnice II. třídy.  

 

Blíţevedelský okruh začíná po silnici III. třídy, po které vede aţ do obce Hvězda. Z Hvězdy 

vede po polní cyklotrase aţ do obce Skalka, kde je kousek cesty nová asfaltka. Za Skalkou 

pokračujeme dlouho lesní širokou cestou s různým nezpevněným povrchem kolem PP Husa 

aţ ke křiţovatce typu T, kde se lesní cesta napojí na silnici III. třídy před Lhotou. Přes Lhotu, 

Dubou aţ do Pavliček trasa pokračuje po silnicích III. třídy a I. třídy při výjezdu z Dubé. Do 

Pavliček pokračuje zase silnice II. třídy. Za Pavličkami trasa pokračuje po panelové lesní 

cestě. Ta se za odbočkou doprava změní v lesní širokou cestu, která vede aţ k obci Obrok. 
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Z Obroku trasa pokračuje pozvolna do kopce po silnici II. třídy přes Domašice, aţ ke 

křiţovatce u Skalky odkud do Blíţevedel vede silnice III. třídy. 

Spojovací silnice mezi okruhy je v dobrém stavu a s malou hustotou provozu. 

Po rekognoskaci jsem shledal, ţe jsou obě cyklotrasy bezpečné, pokud si cyklista nebezpečí 

nevytvoří riskantní jízdou, nevhodným typem kola nebo jakkoli jinak svým zaviněním. 

 

3.5 Cyklistická naučná stezka v CHKO Kokořínsko 

 

3.5.1 Popis tras cyklistických naučných stezek a variant jejich spojení 

 

Obě naučné stezky a i varianty jejich spojení jsou zde popsány v optimálním směru, tedy ve 

směru, který je pro cyklisty lehčí na projetí a který odpovídá pořadí informačních zastavení. 

 

3.5.1.1 Cyklistická naučná stezka okolo Mšena - „Tajuplnými stezkami Kokořínska .“ 

 

 doporučený začátek a konec: Mšeno – vlaková dostupnost, moţnosti parkování, 

stravování, nocleh; pro cestující vlakem moţnost skončit na ţ. st. Kanina  

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

 doporučený směr: podle pořadí informačních tabulí (10 zastavení) 

 obtíţnost: středně těţká 

 

Mšeno-náměstí Míru (N 50°26.282‘ E 014°37.980‘) 

Pro cyklisty, kteří vyuţili vlakový spoj do Mšena, vede cesta po silnici č. 259, která vede za 

nádraţní budovou aţ na náměstí Míru ve Mšeně, kde stezka začíná prvním zastavením. Odtud 

se vydáme dále po hlavní. Asi 150m pod kostelem odbočíme Karlovou ulicí dolů doprava. 

Pokud se chceme podívat na koupaliště, odbočíme doprava o dvě ulice dále, do Tyršovi ulice. 

Pak Cinibulkovou stezkou, kolem koupaliště (N 50°26.544‘ E 014° 37.805‘) a Jezerní ulicí se 

dostaneme zase na Karlovu ulici. Jedeme dál po hlavní do kopce. Silnicí 273 vyjedeme ze 

Mšena ven. Při výjezdu nás čeká stoupání po dlaţebních kostkách cca 300m. Pak sjezd cca 

800m k odbočce na vedlejší komunikaci vlevo. Vydáme se po této silnici asi 2km stále rovně. 

Z údolí po levici se na naší silnici napojí Cyklotrasa 0001 (143) a tou dál pokračujeme rovně 
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aţ do obce Libovice, která leţí pod Vrátenskou horou. V Libovicích míjíme po pravé straně 

památnou Lípu a za ní druhou odbočkou vlevo se vydáme dále do kopce pod Vrátenskou 

horu. Míjíme parkoviště pod Vrátenskou Horou a vyjedeme (vyjdeme) krátký (20m) prudký 

úsek. Ocitáme se na rozcestí pod Vrátenskou horou. 

 

Pod Vrátenskou horou (N 50° 28.591‘ E 014° 38.883‘) 

Z rozcestí můţeme buď pěšky, po modré do kopce, nebo po cyklostezce 0002 stále rovně 

dojet aţ na rozhlednu. Naše stezka dále pokračuje po cyklotrase 0002 doleva (na druhou 

stranu, neţ rovně na rozhlednu). Pozor, trasa 0002 je zpočátku dosti prudká a je někdy lepší 

kolo vést. Aţ ke kříţi Na Pučíkovském. Odtud se vydáme dále po cyklotrase 0002 a ţ 

k silnici, kde odbočíme doleva na cyklotrasu 0001. Tou jedem rovně asi 600m a pak 

odbočíme po té samé cyklotrase doleva do kopce. Po cyklotrase 0001 jedeme dál a míjíme po 

pravé straně první chalupy a parkoviště. Dojedeme aţ k parkovišti, které je vlevo od cesty a je 

neblíţe hradu Houska. Na Housku pokračujeme dále po asfaltce po cyklotrase 0003. 

 

Před hradem Houska (N 50° 29.424‘ E 014° 37.424‘) 

Z hradu Houska vyrazíme dál zámeckou cestou a jejími serpentinami dolů s kopce po 

cyklotrase 0003., která nás sem přivedla. Po zámecké cestě jedeme asi 2km a míjíme vpravo 

přírodní park Černý důl. Vjíţdíme na silnici. Pozor na konec zámecké cesty, je přehrazen 

závorou proti automobilům. Za silnicí vidíme rybník Palác a vlevo kus dál po silnici si 

nenecháme ujít jedinečný bývalý skalní mlýn téhoţ jména. 

 

Bývalý skalní mlýn-nad náhonem (N 50° 29.435‘ E 014° 36.036‘) 

Nacházíme se v u bývalého skalního mlýna vedle rybníku palác. Vrátíme se na cyklotrasu 

0003 a pokračujeme jí dál aţ k odbočce u Boţích muk na cyklotrasu 0015, kterou vystoupáme 

do kopce aţ po cca 1km dojedeme do obce Blatce. Projedeme její první půlkou a zastavíme u 

kapličky u křiţovatky, kde se napojujeme na hlavní silnici, po které se pak vydáme vlevo. 

 

Blatce-kaplička (N 50° 30.341‘ E 014° 36.070‘) 

Pokračujeme po silnici směr Střezojovice. Po této silnici jedeme stále rovně cca 4km aţ do 

Střezivojic. Po cestě rovně křiţujeme silnici 259 vedoucí do Dubé a projíţdíme vísku Vlkov. 

Ze Střezivojic pokračujeme stále rovně cca 1200m aţ do obce Dobřeň, kde zastavíme hned za 

odbočkou doprava na cyklotrasu 0012, po které budeme po zastávce pokračovat.  
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Dobřeň-před usedlostí se smíšeným zboţím (N 50°28.766‘ E 014° 33.411‘) 

Po cyklotrase 0012 vyjedeme z Dobřeně a odbočíme cca 200m za Dobření doleva do 

Šemanovického dolu na Cyklotrasu 0011. Cesta je kamenitá aţ hliněná. Zpočátku prudce 

klesá, proto dbáme na pomalou jízdu, nebo sesedneme s kola. Touto stezkou jedeme stále 

rovně Šemanovickým dolem, aţ ke skalnímu ostrohu zakončenému samostatnou pískovcovou 

věţí zvanému Tři koně. Je zde turistická orientace zelené značky pro pěší. Pokračujeme stále 

rovně po cyklotrase 0011. Postupně se údolí rozšiřuje a míjíme menší loučky, za kterými se 

zvedají pískovcové stěny. Po cca 2,5km jízdy přijíţdíme k jeskyni Klemperka, která je vpravo 

od naší cesty. Cesta se zatím proměnila v uţší asfaltku. 

 

Klemperka (N 50° 26.255‘ E 014° 33.271‘) 

Kousek za Klemperkou cca 200m se cyklotrasa 0011 napojí na silnici, po které dojedeme po 

dalších cca200m na křiţovatku T. kde odbočíme doleva a napojíme se tak na cyklotrasu 0010, 

která nás vyvede stoupáním z Truskavenského dolu do kterého se napojil Šemanovický důl. 

Projedeme obec Kokořín, kde po pravé ruce míjíme stejnojmenný zámek. Po cca 1km 

dojedeme k Výhledu z jedné ze serpentin na hrad Kokořín. 

 

Výhled na Kokořín – první serpentina (N 50° 26.284‘ E 014°34.536‘) 

Pokračujeme stále z kopce po silnici plné serpentin skrz krátký tunel a kolem pěší odbočky 

vlevo na hrad Kokořín. Nakonec se cesta dostane aţ na dno Kokořínského dolu, kde 

odbočíme doprava po cyklotrase 143. Přejíţdíme po mostku Pšovku a míjíme Kiosek pod 

Kokořínem. Dále míjíme po levé ruce rybník Kačírek a za ním po se dostáváme pod Hradsko 

a k odbočce doleva na Kaninu. 20m za odbočkou zastavíme u Podkováňské pivnice. 

 

Před Podkováňskou pivnicí (N 50° 25.646‘ E  014° 34.818‘) 

Pokračujeme do kopce na Kaninu po cyklotrase 8146, která nás zavede po stoupání aţ do 

obce Kanina. Cestou míjíme hospůdku U Tichých a vlevo přes údolí vidíme Hradsko a kostel 

sv. Jiří. 

 

Kanina – před hospodou (N 50°25.520‘ E 014°35.714‘) 

Po výjezdu z Kaniny, můţeme zakončit trasu na vlakové zastávce Kanina (N 50° 24.963‘ E 

014° 36.916‘), které je cca 1,5km dál po cyklotrase 8146 za Kaninou, nebo přejet ţelezniční 
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trať a uzavřít okruh odbočením doleva na silnici 273 a dojetím zpět do Mšena. Pokud jste 

přijeli vlakem, doporučuji trasu uzavřít zde, chcete li se vyhnout rušnější silnici, která vede do 

Mšena. 

 

3.5.1.2 Cyklistická naučná stezka okolo Blíževedel – „Po písku i po silnici severním 

Kokořínskem.“ 

 

 doporučený začátek a konec: Blíţevedly – vlaková dostupnost, moţnosti parkování, 

stravování; Dubá – moţnosti parkování, stravování, nocleh  

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

 doporučený směr: podle pořadí informačních tabulí (9 zastavení) 

 obtíţnost: lehká 

 

Blíţevedly (N 50°36.505‘ E 14°23.814‘) a Hřídelník (N 50°36.377‘ E 14°23.653‘) 

Blíţevedly nádraţí. Pokud jsme přijely vlakem, odtud vyjíţdíme na silnici 260 směr 

„centrum“ obce Blíţevedly. Přejedeme ţeleznici, po které jsme přijeli (jeli-li jsme z Lovosic) 

a dostáváme se na náměstí, jemuţ uprostřed vévodí morový sloup. Vpravo se dá dojít i dojet 

po červené turistické značce na nedalekou zříceninu hrádku Hřídelník. Coţ můţeme učinit 

hned, nebo aţ na konec naší cesty, neboť tady na náměstí v Blýţevedlích náš cyklo výlet 

začíná. Odbočíme doleva a podél Blíţevedelského kostelíka vyjedeme s obce po silnici 

vedoucí z kopce do polí a po 1,2km projíţdíme ves Stranné Asi po dalších 500m dojíţdíme 

k odbočce červené a zelené turistické trasy na Ronov. 

 

Pod Ronovem (N 50°36.635‘ E 14°25.011‘) 

Kocháme se výhledem na kuţelovitý kopec Ronov. Zdatnější stihnou i krátkou návštěvu. Dál 

jedeme stále po silnici. Míjíme chmelnice. Po levé straně je špičatý Ronov a po pravé straně 

mohutný Vlhošť. Nejvyšší vrchol Kokořínska. Po 1,3km v obci Litice odbočíme doprava 

směrem k Vlhošťi. Projíţdíme zalesněný skalnatý důl. Jedeme mírně do kopce. Kdyţ máme 

Vlhošť přímo kousek po levé straně, silnice náhle prudce stoupá a vede nás několika 

serpentinami v prudkém kopci do vesnice Hvězda.  

 

Hvězda (N 50°36.032‘ E 14°26.582‘) 
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Jiţ v serpentinách se k silnici z lesní cesty napojila cyklotrasa 0059 po které nyní jedeme. Po 

zastavení před starou lipovou alejí odbočíme doleva dál po cyklotrase 0059. Jedeme mírně 

zvlněným terénem a závěrečným mírným stoupáním do obce Skalka. Cesta je polní avšak 

dost široká. Kdyţ vyjedeme z lesa, cesta se mění v pěknou asfaltku. Vystoupáme do obce 

Skalka. 

 

Skalka (N 50°35.242‘ E 14°24.895‘) 

Dostáváme se na křiţovatku cyklotras a na označený jiţ existující cyklistický Husí okruh, 

označený jako cyklotrasa 0058. Ten budeme nyní následovat. Jedeme mírně zvlněným a 

mírně stoupajícím terénem po lepší písčité lesní cestě. Kříţíme Modrou turistickou značku a 

postupně zprava objíţdíme PP Husa. Po cestě míjíme zastavení s naučnými tabulemi nad 

Kravými doly a nad Vlhošťským dolem. Dále za husou je vyhlídka na Vlhošťské stěny a 

pomník Cimrmanovi, který tam údajně skonal. Je to pěkné místo na zastávku a občerstvení 

s turistickým přístřeškem. 

 

Pod Husou (N 50°35.191‘ E 14°27.303‘) 

Následují Martinské stěny, které míjíme zprava a pokračujeme dál. U obrázku Pany Marie 

kříţíme Zelenou turistickou značku a pokračujeme dále po cyklotrase 0058 aţ k silnici, kde se 

dáme vlevo po cyklostezce 0057 a dostaneme se do lhoty jménem Lhota. 

 

Lhota (N 50°34.122‘ E 14°29.855‘) 

 Asi 300m dál za Lhotou odbočíme doprava po cyklotrase 211 směrem na Dubou. Cesta vede 

bokem přes vrstevnice Drchlavského vrchu a tak nejdříve stoupá a pak klesá. Jedeme po 

docela rovné silnici asi 4,5km aţ do Dubé. V Dubé se můţeme občerstvit, buď ze svého, nebo 

vyuţít místních restaurací a dvou cukráren. 

 

Dubá (N 50°32.420‘ E 14°32.503‘) 

Máme nyní dvě moţnosti. Jestli chcete dojet přes polovinu druhého okruhu do Mšena, 

odbočte na silnici 259. Vede po ní i červená turistická značka. Pokud chcete pokračovat 

v okruhu dál zpět do Blíţevedel, vrátíme se na silnici 260, po které vede i modrá turistická 

značka a vyrazíme po ní směr Pavličky. Je to asi 4km. Jedeme otevřenou krajinou mezi poli a 

po cca 1km míjíme vlevo podél cesty starou letištní přistávací plochu a vidíme Dubovou horu. 

Přijíţdíme do Pavliček.  
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Pavličky – na nejvyšším místě trasy přes Pavličky (N 50°32.631‘ E 14°29.511‘) 

V Pavličkách odbočíme doprava na známou cyklotrasu 0058. Jedeme po rovině, a cesta se 

mění s asfaltové na panelovou, po které se jede relativně dobře, ale pravidelné díry lezou po 

chvíli jízdy trochu na nervy. Po pravé straně míjíme odbočku na pěší výstup na zříceninu Čap. 

Asi kilometr za Čapem je větší prostranství-parkoviště, přes které odbočíme doleva pryč 

z panelové cesty a jedeme trochu těţším terénem mírně do kopce. Stále po cyklostezce 0058. 

Aţ do obce Obrok, kde odbočíme doprava na hlavní silnici. Cyklostezka je to stále 0058. 

Jedeme po hranici CHKO Kokořínsko. Další vesnice na naší trase jsou Domašice. U 

autobusové zastávky Rašovice odbočíme doprava do kopce. Po stoupáku sjedeme kousek 

z kopce a po pravé straně je památná lípa, ke které přijíţdíme. 

 

Památná lípa (N 50°34.886‘ E 14°24.501‘) 

 Sjíţdíme na křiţovatku poblíţ obce Skalka, kterou máme po pravé straně. Pokračujeme dál 

rovně po silnici na Blíţevedly a necháme po pravé straně odbočit cyklotrasu 0058 Husího 

Okruhu k místu, kde jsme se na Husí okruh napojili. Dál uţ je to stále rovně zpět do 

Blíţevedel, kde (pokud jsme tak neučinili na začátku) můţeme navštívit hrádek Hřídelník, 

nebo jen odpočinout na náměstí či v restauraci.  

Celková délka naučné stezky je 40 km a obsahuje 9 zastavení. 

 

3.5.1.3 Cyklistická naučná stezka z Blíževedel do Mšena – „Ze sevru 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)  

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

 doporučený směr: podle pořadí informačních tabulí na obou okruzích (13 zastavení) 

 obtíţnost: středně těţká 

 

Blíţevedly 

Vyjedeme po jiţ uvedené naučné cyklotrase „Po písku i po silnici severním Kokořínskem“ 

z Blíţevedel. Doporučený směr postupu je stejný jako u okruhu. Takto dojedeme do Dubé. 
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Odtud se necháme vyvést červenou značkou ve směru na Rozprechtice. Spolu s červenou 

značkou vede k Rozprechticím i pěší naučná stezka Dubsko-Kokořínsko. Značka vede ven 

z Dubé po silnici 259, po které dále pojedeme. Při výjezdu z Dubé míjíme bar Pohoda a po asi 

1,3km naučnou ceduli pěší naučné stezky. Objedeme Rozprechtický rybník a pokračujeme 

stále rovně Beškovským dolem a národním parkem Mokřady Horní Liběchovky. Cca 1.5km 

za Rozprectickým rybníkem přijíţdíme ke kapličce a studánce, které jsou vlevo u silnice. 

Kaplička pod Křenovem Od kapličky se vydáme dál rovně, aţ začneme po cca 2km stoupat 

ven z Beškovského dolu. 

Po dalším cca 1km vystoupáme ke křiţovatce, kde se napojíme na naučnou cyklostezku 

„Tajuplnými stezkami Kokořínska“. Dále pokračujeme doprava po směru mšenského okruhu.  

 

3.5.1.3 Cyklistická naučná stezka ze Mšena do Blíževedel – „Z jihu na sever napříč 

Kokořínskem“ 

 

 Trasa je ideální pro cyklistu vyuţívajícího vlakovou dopravu. (vlakové spojení ve Mšeně a 

Blíţevedlích) 

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

 doporučený směr: podle pořadí informačních tabulí na obou okruzích (9 zastavení) 

 obtíţnost: středně těţká 

 

Mšeno-náměstí Míru N 50°26.282‘ E 014°37.980‘ 

Vyjedeme po jiţ uvedené naučné cyklotrase „Tajuplnými stezkami Kokořínska“ ze Mšena. 

Doporučený směr postupu je stejný jako u okruhu. Za obcí Blatce cca 1,5km odbočíme 

doprava na silnici 259. Tou nás zavede skopce dolů do Beškovského dolu. Po cca 3km za 

křiţovatkou přijíţdíme ke kapličce se studánkou. Dále pokračujeme stále rovně. Po cca 1.5km 

přijíţdíme k Rozprechtickému rybníku. Objedeme ho zleva. Jedeme dál souběţně s pěší 

naučnou stezkou Dubsko-Kokořínsko a červenou turistickou značkou aţ do Dubé, kde se 

můţeme občerstvit a vyrazit dál, nyní jiţ po stezce „Po písku i po silnici severním 

Kokořínskem“.  
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3.5.1.3 Cyklistická naučná stezka „Křížem krážem po Kokořínsku“ 

 

 doporučená startovní místa: Mšeno, Dubá, Blíţevedly  

 délka trasy je 97 km; celkově nastoupáno: 1696m  

 doporučený směr: podle pořadí informačních tabulí na obou okruzích (19 zastavení) 

 obtíţnost: velmi těţká 

 

Tato trasa je okruh a je spojením předchozích dvou variant. Jede se tedy jako „osmička“. 

Výchozím městem můţou být Blíţevedly, Mšeno, Dubá, nebo jakékoli jiné.  

 

3.5.2 přehled obcí ležících na trasách naučných cyklostezek a  

 

3.5.2.1 Obce na stezce „Tajuplnými stezkami Kokořínska“ 

Tabulka č. 3.5.2.1 (4) 

Mšeno  

Libovice  

Horní Houska 

Dolní Houska 

Blatce 

Vlkov 

Střezivojice 

Dobřeň 

Kokořín  

Kokořínský důl 

Kanina 
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3.5.2.2 Obce na stezce „Po písku i po silnici severním Kokořínskem“ 

Tabulka č. 3.5.2.2 (5) 

Blíţevedly  

Stranné 

Litice 

Hvězda 

Skalka 

Lhota 

Dubá 

Pavličky 

Obrok 

Domašice 

 

Na spojovací trase mezi okruhy se projíţdí obec Rozprechtice. 

 

3.5.3 Texty a umístění informačních tabulí 

 

3.5.3.1 Tabule trasy okolo Mšena „Tajuplnými stezkami kokořínska .“ 

 

Mšeno a voda (Tabule č. 1 mšenského okruhu; Na náměstí Míru před radnicí) 

 

Stojíte na náměstí Míru v centru Mšena. Před vámi je radnice a muzeum. Mšeno má bohatou 

historii, jejíţ zajímavou částí 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.
25

 Ve Mšeně 

jsou dodnes dva rybníky, z kterých měli lidé brát vodu. Ještě na začátku 20. století se však o 

                                                 

25
 RŮŢIČKA. 2003. 74 
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rybnících Blíţka a Jezero místní vyjadřovali jako o „smrdutých louţích.“
26

 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 voda také netekla. 

„Roku 1872 byl na pohon čerpadla postaven parní stroj, mezitím však pramen slábnul a byl 

prohlubován“
27

 Vodovod tehdy vedl 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 učitele a ředitele školy J. 

Cinibulka byla také postavena nová školní budova. Jakýmsi vrcholem Mšenského boje s 

nedostatkem vody je výstavba městských lázní (koupaliště), které byly slavnostně otevřeny 

19. června 1932.
28

  

 

Vrátenská Hora (Tabule č. 2 mšenského okruhu; U turistické orientace) 

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 s 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.  

    Geomorgologicky 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 

                                                 

26
 KILIÁN. 2004. 13 

27
 Mšenský skupinový vodovod – informační leták. 2000 

28
 
28

 KILIÁN. 2004. 23 
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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.“
29

 

 

Houska - hrad plný tajemství (Tabule č. 3 mšenského okruhu; Před branou na vstupní nádvoří 

Housky‘) 

 

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.
30

 Vlevo, kolem sochy sv. Ludmily z r. 

1758, stoupá cesta (modrá pěší značka) na vyhlídku, kde stál do první poloviny 19. století 

Kostelík. Oltář z jiţ neexistujícího kostelíka stojí doposud v hradní kapli. Oltář 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.“
31

 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 
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líčí, ţe se kolem něj objevilo peklo Dantových rozměrů.
32

 Dopis končí tím, jak se probudil. 

Snad se mu o pekle jen zdálo, ale kdo ví. 

 

Skalní mlýn Palác (Tabule č. 4 mšenského okruhu; Na mostě pod kterým do skalní jeskyně 

odtéká Pšovka z rybníka Palác) 

 

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
33

, 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 fungovali na stejném principu aţ do technické revoluce v 19. století.
34

 „Mlynářství 

bylo velice respektované povolání. Ve středověku musel mlynář mlýn nejen ovládat, ale i 

postavit a upravit terén pro náhon, rybník, apod.“
35

   

 

Blatce – kaplička (Tabule č. 5 mšenského okruhu; na křiţovatce před kapličkou ) 
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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.
36

 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.
37

 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.“
38

 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 nad stovku. Dnes často jiţ nevíme důvod, proč byly vystaveny. Nejsou tak 

to atraktivní památky pro tisíce turistů, ale můţete se zkusit zaposlouchat do jejich příběhu, 

který k nám mluví jejich pouhou přítomností. Nebo alespoň do toho vlastního. 

 

Dobřeň – Roubená pohádka (Tabule č. 6 mšenského okruhu; V Dobřeni u statku se smíšeným 

zboţím naproti č. p. 8) 

 

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.
39

 

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 
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tradiční tesařský spoj. „Odborně se tomuto spoji říká přeplátování na oboustrannou rybinu.“
40

 

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 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.
41

 Typické pro celou oblast Kokořínska i severních Čech 

je podezdívka a různé vyzdívky z pískovce, který je zde všude přítomný.  

 

Klemperka – loupeţnické doupě (Tabule č. 7 mšenského okruhu; před jeskyní Klemperkou) 

 

Klemperka je 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. Dnes z tvrze 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.
 42

 Pověstí o různých loupeţnících se váţe 

k této i jiným jeskyním na Kolínsku nepočítaně. Jiţ o od dob po Husitských válkách se 

nejvíce mluví o loupeţníku „Petrovském“, který se vyskytuje v několika legendách z různých 
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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.
43

 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. 

 

Hrad Kokořín (Tabule č. 8 mšenského okruhu; vyhlídka na hrad Kokořín ze zatáčky na 

začátku sjezdu do Kokořínského dolu) 

 

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 

zasnoubyl svého syna s dcerou rytíře Ctibora z Vidimi. Okoř zemřel a jeho syn zahořel láskou 

k dceři pána na Housce a pojal ji za manţelku. Od té doby ţil Ctibor s Drţitelem kokořík ve 

stém sporu a zášti. Nakonec donutil pána Kokořína i s chotí opustit kraj Kokřínský. 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. Pravděpodobně v době kolem Bílé hory. Kokořín je opředen mnoha pověstmi. 

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 na něm byl. Rytiř 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 
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utekly z Kokořína.
44

 Také se vypráví, ţe na vrcholku věţe bývá vidět bílá paní, která ji v noci 

obchází.  

 

Legendární hostinec a bájný hrad. (Tabule č. 9 mšenského okruhu; 20m za odbočkou na 

Kaninu před Podkováňským pivovarem) 

 

Budovu po vaší pravé ruce koupil roku 1898 od výměnkáře Steinze Podkovářský 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.“
45

 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.“
46

 

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

uvidíte ji i s dominantou, kostelem sv. Jiří. 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 
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hlubokými doly a bohaté nálezy základů opevnění, svědčí o jeho moţném obtíţném 

dobývání.
47

  

 

Kanina historická i plná dětí (Tabule č. 10 mšenského okruhu; na návsi před čp. 13) 

 

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.“
48

 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 Sedkce, Březinky a právě Kaniny.
49

 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.
50

) 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. 
51
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3.5.3.2 Tabule trasy okolo Blíževedel „Po písku i po silnici severním kokořínskem.“ 

 

Blíţevedly a hrad Hřídelník (Tabule č. 1 blíţevedelského okruhu; před morovým sloupem na 

náměstí) 

 

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 Hřídelíku, doloţeném poprvé v r. 1334 

za biskupa Jana IV. z Draţic; tehdy byl jeho purkrabím Martin z Hřídelíka. Hrad stál na 

pískovcovém skalním sloupu, podle kterého dostal jméno Hřídelník.“ Dostanete se na něj po 

červené pěší značce i s kolem. „O tom, ţe byl Hřídelík 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 Hřídelník pomalu upadal a poslední zmínka o něm je 

z r. 1395, kdy se měl stát sídlem dominikánského kláštera, zatímco do této doby byl pouţíván 

jako vězení pro kněze odsouzené církevním soudem praţské arcidiecéze.“
52

 Na skalním 

ostrohu můţete najít zbytky cihel po letohrádku, kterým 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. 

 

Pod Ronovem.(Tabule č. 2 blíţevedelského okruhu; u odbočky pěší zelené značky na Ronov) 

 

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 
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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.
53

 Hrad Ronov byl postaven na konci 

14 století pány z Klingštejna, jenou z větví rodu Ronovců. Jindřich a Jan z rodu Berků z Dubé 

(také Ronovci) T, 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 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.
54

 

 

Výhled na Vlhošť (Tabule č. 3 blíţevedelského okruhu; u silnice před vězdem do Hvězdy ) 

 

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.
55

 

    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 
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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. 

 

Skalka – Sudety (Tabule č. 4 blíţevedelského okruhu; Před cyklistickou orientací Husí okruh 

ve Skalce) 

 

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.“
56

 Skalka a další obce v okolí stejně jako blízké 

město Úštěk byly v letech 1945 – 1947 zbaveny německého obyvatelstva deportací. Někdy 

byly i 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.“
57

 Proto tady a dál na sever zůstalo jen 

méně obyvatel a oblast se jen postupně stávala spíše rekreační oblastí s menší hustotou 

trvalého osídlení. 
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Pod Husou (Tabule č. 5 blíţevedelského okruhu; u turistického přístřešku a památníku Járy 

Cimrmana) 

 

Část cyklostezky se jmenuje Husí okruh. Není to proto, ţe by tudy chodili 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.“
58
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.
59

 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.  

 

Lhota – O skalních bytech (Tabule č. 6 blíţevedelského okruhu; na návsi před čp. 19) 

 

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 
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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.
60

 

 

Dubá (Tabule č. 7 blíţevedelského okruhu; v parku - Přes ulici je rybník a autobusové 

nádraţí.) 

 

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 podrţely 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 však 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 
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sídlem důleţitých úřadů.
61

 Ve městě se svým otcem často přebýval básník a spisovatel 

Vladimír Vančura.
62

 

 

Pod Čápem (Tabule č. 8 blíţevedelské trasy) 

 

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.
63

  

    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 tzv. Čapská palice. Tenká skalní věţička za své zachování na 

exponovaném ostrohu vděčí zpevnění ţelezivci podobně jako Husa z našeho pátého 

zastavení.
64

 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.“
65

 Z Pavliček se do dnes čerpá pitná voda do 

širokého okolí.  
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Památná Lípa (Tabule č. 10 blíţevedelské trasy; Sjezd ke křiţovatce u Skalky-hranice lesa) 

 

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. Vznikla tím 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 pomáhá pravdě 

dostat se na světlo.
66

 Dodnes se čaj z lipového květu pije při horečce a nachlazení Lipové dřevo se 

pro svoji lehkost a snadné obrábění pouţívá v sochařství. Lípy se mohou 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 jednotlivě jako tato lípa, 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 svace), se kterými se vzájemně 

ovlivňují a vytvářejí specifický ekosystém.“ Péče o strom či celou alej se dříve často 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.“
67

  

 

3.5.4 Obecné informace k podobě naučných tabulí 

 

Aby bylo moţné informační tabule vůbec umístit, je třeba se nejprve domluvit s příslušnými 

obecními úřady. „Při jejich zhotovování uţ se musí postupovat podle platného stavebního 

zákona. Tento fakt znamená, ţe pokud se chceme vyhnout ohlašování stavby, nesmí plocha 

tabule překročit 0,6 metru čtverečního.“
68

 Tento fakt se jeví jako praktický i vzhledem 

k potřebě šetrně tabuli začlenit do dané lokality, aby místo o kterém píše, esteticky 

neznehodnocovala. Základní podoba informační tabule by měla obsahovat mnou vypracovaný 
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naučný text a mapku s okolím, která by měla cykloturistům pomoci pro orientaci v další cestě. 

Na mapce by měli být také vyznačeny místa, o kterých se mluví v naučném textu. Ten by 

samozřejmě neměl kolidovat s texty jiných informačních tabulí v daném místě. Součástí by 

měli být fotky lokalit, na které není od tabule hned vidět, případně fotky a obrázky vztahující 

se k naučnému textu. V této podobě jsem tabule sepsal do informační broţury, která je zatím 

výsledkem projektu cyklistické naučné stezky na Kokořínsku.
69

 V Informační broţuře je 

navíc foto místa, kde by se měla tabule v budoucnu vyskytovat pro snadnější nalezení daného 

místa. Tato fota by se na informační tabuli přímo v dané lokalitě neměla objevit. Jako 

praktické pro orientaci spatřuji také umístění jednoduché celkové mapy na kaţdou informační 

tabuli. A nakonec také seznam restaurací a míst, která nabízejí turistické vyţití na dané trase 

cyklistické naučné stezky. Konečná podoba informačních tabulí, především jejich grafické 

zpracování závisí samozřejmě také na konkrétních poţadavcích obecních úřadů a proto ho zde 

neuvádím. 

 

3.5.5 Zdůvodnění umístění úvodních informačních tabulí 

 

Umístění úvodních informačních tabulí obou cyklostezek jsem konzultoval nejprve 

s doktorem J. Šafránkem, který mi doporučil výchozí místa určit tak, aby byly dostupné pro 

cyklisty cestující po ţeleznici. Tato moţnost by navíc umoţnila dopravu větší skupiny, díky 

moţnosti domluvy s českými drahami. Cyklistická naučná stezka by tak svým sportovně 

edukativním charakterem byla moţností pro školní výlet, nebo jiné hromadnější akce. 

Vzhledem k tomu, ţe jsem zamýšlel umístit jednu cyklostezku do severního výběţku 

Kokořínska a jednu na jih do okolí hradu Kokořína a Kokořínského dolu, nabízely se, po 

ţeleznici dostupné tyto zastávky: Blíţevedly, Lhotka, Nebuţely, Mšeno a Kanina. V severním 

Kokořínsku se jako jediné dobré východisko dostupné po ţeleznici ukázaly Blíţevedly. 

Lhotka lákala svou nejbliţší dostupností s Prahy a Mělníka. Jako výchozí jsem ji však zavrhl 

jiţ při sbírání informací o památkách, které bych chtěl do cyklistické naučné stezky zařadit, 

protoţe byla od zamýšleného okruhu příliš vzdálená. Na jihu jsem nakonec zvolil jako 

výchozí zastávku Mšeno, vzhledem k tomu, ţe má svoje informační centrum, kde by se mohly 

broţury distribuovat. Jako další moţné východisko se nabízela Dubá. Ta sice není dostupná 

po ţeleznici, ale má své informační centrum, leţí na jedné z obou cyklistických naučných 
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stezek a navíc druhá stezka je z Dubé také kousek (cca 5km). Nakonec jsem po zváţení všech 

aspektů jako výchozí zastávky zvolil Mšeno a Blíţevedly. Obě tyto města mají dostatek 

parkovacích míst, moţnosti stravování a můţou slouţit jako zázemí i pro větší skupinu turistů. 

Dubou však uvádím v broţuře také, jako alternativní východisko pro cyklisty, kteří se budou 

přibliţovat autem. Poloha Mšena a Blíţevedel navíc umoţňuje trasy nejet jako okruhy, ale 

jejich částečnou kombinací vytvořit trasu „Napříč Kokořínskem“ z Blíţevedel do Mšena a 

naopak. Tyto kombinace také uvádím v informační broţuře.  

 

3.5.6 Tvorba informační brožury 

 

Při tvorbě informační broţury jsem vycházel nejprve s tvorby samotných informačních tabulí. 

První, co jsem graficky zpracoval, byly informační tabule formátu A5. Na nich byl umístěn 

pouze název zastávky a informační text. Do kaţdé této tabule formátu A5 jsem postupně 

přidal mapu nejbliţšího okolí zastávky, která obsahuje názvy důleţitých míst pro orientaci a 

názvy míst vztahujících se k informačnímu textu. Tyto tabule jsem doplnil dále fotografiemi 

místa, kde se bude tabule vyskytovat. Tato fotografie slouţí pro snadnější orientaci 

cykloturisty a ke správnému nalezení místa, ke kterému se většinou vztahuje i informační text. 

Další typ fotografií se vztahuje k informačnímu textu. V textu pak jsou na kaţdé tabuli 

umístěna čísla, která se shodují s čísly na fotografiích. 

Po dokončení základních podob informačních Tabulí jsem zvaţoval, zda do broţury ponechat 

formát A5, nebo jiný. Většina Broţur je sestavena s několika formátů A4 řazených na šířku za 

sebou a přeloţených na třetiny. Vzhledem k velkému počtu zastavení (projekt obsahuje 2 

cyklistické naučné stezky) jsem nakonec zůstal u podoby sešitového typu formátu A5. 

Broţuru jsem pojal jako informační materiál, který má nejen obsahovat naučné tabule, ale i 

slouţit jako mapa pro projetí obou tras a jejich variant. Broţuru jsem tedy doplnil o celkové 

mapy obou cyklistických naučných stezek, stranu, která popisuje jejich doporučené varianty a 

o úvodní stranu a zadní stranu, kde je celková přehledná mapa obou cyklotras s vysvětlivkami 

a odkazem na stránky CHKO Kokořínsko tuto diplomovou práci, z které informační broţura 

vychází. Broţura také obsahuje základní informace o výchozích bodech cyklotras a jejich 

dopravní dostupnosti vlakem moţnostech parkování. Vše jsem graficky zapracoval do 

broţury s cílem vytvořit ji co nejvíce přehlednou. K tomu jsem pouţil čísla zastávek ve dvou 

barevných kolečkách (červená, oranţová), kdy kaţdá cyklistická naučná stezka má svoji 
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barvu. Broţura si neklade za cíl maximální mnoţství informací, ale pouze informace potřebné 

pro projetí cyklistické naučné stezky pouze s broţurou v ruce. 

 

3.5.7 Tvorba map a výškových profilů pro cyklistickou naučnou stezku 

 

Pro vytvoření map a výškových profilů pro obě cyklistické naučné stezky a pro varianty jejich 

spojení jsem vyuţil program Cyklotrasy 2.22. Tento program mi byl doporučen vedoucím mé 

práce panem doktorem Šafránkem. Hlavní výhodou tohoto programu je, ţe jsou v něm 

zakresleny především komunikace vhodné pro cyklistiku a cyklistické trasy i pěší stezky, 

které jsou barevně vyznačeny. U kaţdé značené komunikace je odlišena kvalita povrchu od 

lesní cesty aţ po silnice I. třídy. Program dále umoţňuje zakreslování plánované cyklistické 

trasy a její export v podobě obrázku mapy a výškového profilu. Ke kaţdému zvolenému 

úseku trasy umoţňuje zjištění jeho délky a počtu na něm nastoupaných kilometrů. U 

Křiţovatek a významných bodů na trase jsou v programu zaznamenány GPS souřadnice. Pro 

rekognoskaci terénu a některé následné dokreslování některých místních názvů do map a 

výškových profilů jsem vyuţil turistickou mapu 1:25000
70

.  

 

3.6 Demonstrace návrhu cyklistických naučných stezek vybranou skupinou 

 

3.6.1 Zdůvodnění potřeby demonstrace 

 

Jiţ během samotné tvorby projektu cyklistické naučné stezky jsem při mapování terénu 

testoval svou osobou náročnost tras a atraktivnost míst pro informační zastavení. Na závěr 

práce bylo nutné zhodnotit tyto dva aspekty také širší skupinou cyklistů. Tedy za prvé ověřit, 

jestli bude většina cyklistické veřejnosti schopna cyklotrasu absolvovat. A za druhé, jestli 

budou pro ně naučné texty poutavé při přečtení přímo v terénu. Za třetí bylo nutné ověřit, zda 

informační broţura je sama o sobě dostatečným průvodcem cyklistům, kteří trasu zatím 

neznají a nemají další mapu, nebo jiný způsob navigace. Za čtvrté, jestli nebude pro větší 

skupinu problém, se i s bicyklem do dané lokality přepravit po ţeleznici.  
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3.6.2 Způsob demonstrace 

 

Vzhledem k dlouhé zimě se mi podařilo zorganizovat jednu skupinu, která by demonstraci 

cyklistické naučné stezky provedla. Tato skupina měla za úkol ověřit všechny čtyři výše 

uvedené body najednou. Členové skupiny pak cyklotrasu hodnotili pomocí Ankety
71

. Anketu 

jsem zvolil stejnou jako např. Dvořák
72

 pro potenciální moţnost porovnat anketní hodnocení 

těchto a dalších projektů cyklistických naučných stezek. 

 

3.6.3 Průběh demonstrace na trase 

 

Jak uţ bylo zmíněno, podařilo se mi vytvořit pro demonstraci cyklostezky jen jednu větší 

skupinu účastníků a to hlavně z důvodu dlouhodobé nepřízně počasí. Skupina obsahovala 

středoškolského studenta ve věku 17 let. Dále dva muţe ve věku 26 let a další ve věku 27, 28 

a 33 let. Dále byly ve skupině dvě ţeny ve věku 23 a 25 let. S ohledem na věk se jednalo o 

průměrně zdatné, nebo lehce nadprůměrně zdatné jedince. Jeden muţ a jedna ţena dostali do 

ruky informační broţuru a měly skupinu navigovat.
73

 Já jsem se demonstrace účastnil jako 

doprovod. S touto skupinou jsem absolvoval vybranou variantu obou cyklotras „Ze severu na 

jih napříč Kokořínskem“. Trasa vede z Blíţevedel do Mšena. Tuto trasu jsem vybral pro její 

velký počat naučných zastavení a hlavně proto, ţe obsahuje náročnější úseky z obou 

okruţních tras. Z vyhodnocení vybrané trasy lze tedy podle mého názoru dostatečně 

vyhodnotit fyzickou náročnost obou samostatných okruhů a také této varianty. Za cíl jsme si 

dali projet celou trasu včetně dopravy po ţeleznici v jeden sobotní den. Z Prahy jsme 

odjíţděly vlakem v 8:50 a do Blíţevedel jsme se dostali pohodlně i s koly v 10:57. Na 

demonstraci nám vyšlo pěkné slunečné počasí. První část trasy nás čekala polovina stezky 

„Po písku a po silnici severním Kokřínskem“. Začali jsme nákupem v samoobsluze 

v Blíţevedlích a svačinou na zřícenině hradu Hřídelník. Poté jsme vyrazili v pomalém tempu 

s častými zastávkami. Jeden účastník se rozhodl jet na svém starém silničním kole přesto, ţe 

byl informován o určení trasy pouze pro horská a treková kola. Před obcí Skalka na svou 

volbu doplatil a celá skupina s ním. Lepení prasklé duše a oprava kola nám zabralo cca 45 

minut. Další část cesty aţ do Dubé proběhla dál v poklidném tempu s naučnými zastaveními. 
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V Dubé jsme si dali hodinovou přestávku na oběd. Po obědě jsme vyrazili spojovací trasou 

k druhému okruhu. Další defekt tentokrát s horským kolem na asfaltové silnici nás opět zdrţel 

na cca 20 minut. Při napojení na okruh „Tajuplnými stezkami Kokořínska jedna účastnice 

přetrhla řetěz svého kola a my ztratili dalších 20 minut času. Přes velkou časovou ztrátu 

způsobenou defekty a technickými problémy jsme zvládly zastavit na dalších zastaveních a 

prolézt si jeskyni Klemperku. Posledních cca 8 kilometrů uţ nás tlačil čas plánovaného 

odjezdu ze Mšena a tak jsme byli nuceni trochu přidat, coţ v závěrečném stoupání k obci 

Kanina bylo pro některé jedince náročné a kolo chvílemi vedly. Přesto jsme relativně 

pohodlně s 15 minutovým předstihem dojeli na nádraţí ve Mšeně. Celkový čas čisté jízdy 

činil přibliţně 3 hodiny 50 minut. Ţelezniční doprava i s koly zpět do Prahy opět nečinila 

problém. Na zpáteční cestě jsem účastníkům rozdal ankety, které měli samostatně a co 

nejpřesněji podle svého svědomí vyplnit.
74

 

 

3.6.4 Zhodnocení výsledků demonstrace 

 

Anketa pro účastníky obsahovala osm poloţek, které bylo potřeba vyplnit. U dvou otázek 

mohli jedinci odpovídat volně. U zbylých odpovídali výběrem z určených moţností formou 

zaškrtávání políček. Na otázku za jak zdatného jedince se povaţuji, vybrali dva jedinci 

moţnost, ţe jsou velmi zdatní, čtyři jedinci odpověděli, ţe se povaţují za průměrně zdatné a 

dva se ohodnotili jako nepříliš zdatní jedinci. Na otázku odkud získávají informační materiály 

pro výlety na kole, zaškrtli tři jedinci, ţe z internetu a dva jedinci, ţe od známých. Zbylí tři 

zvolili moţnost z jiného zdroje. Dva z nich z map a průvodců a jeden uvedl, ţe náhodně. Na 

další otázku, která se ptala na to, jestli je oblast, ve které se cyklistická naučná stezka nachází 

vhodná pro cyklistiku, odpověděli všichni, ţe vhodná je. Další poloţkou skládající se z pěti 

dílčích otázek bylo vyhodnocení kvality samotné informační broţury. Jednotlivé podotázky se 

hodnotily stupnicí od 1 do 5 (1 – nejlepší). Přehlednost a přesnost mapy ohodnotilo sedm 

jedinců známkou 1 a jeden známkou 3. Tady bych poukázal na to, ţe při projíţdění jsme našli 

jedno místo, které bylo pro navigátory trochu nejasné. Nejasnost byla způsobena 

nedostatečným značením cyklotrasy Husí okruh, na kterou informační broţura odkazovala. 

Poutavost textů ohodnotilo pět jedinců známkou 2 a tři jedinci známkou 3. Rozsah textů byl 

hodnocen třikrát známkou 1, třikrát známkou 2 a dvakrát známkou 3. Srozumitelnost textů 
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ohodnotily čtyři jedinci známkou 1, tři známkou 2 a jeden známkou 4. Celkový dojem 

z informační broţury byl čtyřmi jedinci ohodnocen známkou 1, jednou známkou 1,5, jednou 

známkou 2 a dvakrát známkou 3. Kvůli negativnímu zhodnocení srozumitelnosti od dvou 

jedinců jsem po projetí stezky provedl v textu informační broţury korektury, na které mě 

upozornili. V příloze 6 přikládám jiţ přepracovanou broţuru. 

Následovaly tři otázky týkající se samotné trasy cyklistické naučné stezky. První z těchto 

otázek se týkala fyzické náročnosti projeté trasy. Šest respondentů povaţovalo trasu za 

středně náročnou. Jeden ohodnotil trasu vysokou a jeden nízkou náročností. Odstupy mezi 

jednotlivými informačními zastávkami ohodnotilo šest respondentů jako úměrné a jeden jako 

příliš krátké. Jeden respondent nevybral ţádnou moţnost a napsal „Jak kdy.“ Umístění 

informačních zastávek na trase z hlediska prostředí a bezpečnosti ohodnotili všichni 

respondenti jako vhodně zvolené. Poslední otázka se týkala celkového hodnocení cyklistické 

naučné stezky. Šest respondentů ohodnotilo cyklistickou naučnou stezku jako velice zdařilou 

a dva jako průměrnou. U poslední otázky měly účastnící napsat své návrhy a připomínky. 

Tady nepadli ţádné zásadní připomínky. Vzhledem k defektům, které nás potkaly, byla 

většina připomínek zúţena na upozornění vzít si s sebou běţnou cyklistickou výbavu. Padlo 

také upozornění na nutnost svítilny pro návštěvu jeskyně Klemperky. Toto upozornění však 

povaţuji za bezpředmětné vzhledem k toku, ţe svítilnou by mělo být vybaveno kaţdé kolo.  

Na základě výše uvedených odpovědí a své zkušenosti na trasách hodnotím obtíţnosti 

cyklistických naučných stezek obtíţnostmi lehká, středně obtíţná a velmi obtíţná. Variantu 

„Ze severu na jih napříč Kokořínskem“, kterou jsme projeli, hodnotím jako středně obtíţnou.  

Vzhledem k tomu, ţe delší část okruţní stezky „ Po písku a po silnici severním Kokořínskem 

jsme projeli s lehkostí a navíc je tato stezka o 13km kratší, oproti námi testované variantě, 

hodnotím tento okruh jako Lehký. Druhou okruţní stezku „Tajuplnými stezkami 

Kokořínska“, která je sice také o 13km kratší, ale obsahuje skoro takové převýšení jako trasa 

námi testovaná, hodnotím jako středně obtíţnou. Stejně tak hodnotím stezku „Z jihu na sever 

napříč Kokořínskem. Tyto stezky by měl zvládnout projet průměrně zdatný jedinec při 

celodenním výletu i s dopravou do oblasti. Jako velmi obtíţnou shledávám variantu „Kříţem 

kráţem po Kokořínsku“, kterou by za den zvládl jen dobře trénovaný cyklista.  

Obtíţnosti jsem po absolvování demonstrace a po jejím vyhodnocení zařadil mezi základní 

informace do informační broţury. 
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Anketní otázky se netýkaly dopravy po ţeleznici. Při cestě do oblasti jsme jednou 

přestupovali a na zpáteční cestě také. Pouţili jsme dva typy rychlíků a dva typy osobních 

vlaků s rozšířenou přepravou kol. V počtu devíti osob jsme s přepravou kola neměli ţádný 

problém. Naší návštěvou cyklistické naučné stezky vlakem jsme podle mého soudu 

dostatečně ověřili, ţe tento způsob dopravy do oblasti i ve větší skupině do cca 12 lidí je bez 

problémů moţný a prakticky pouţitelný. 
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4 Diskuse 

 

Ve své práci jsem vytvořil projekt cyklistické naučné stezky, která podle mého názoru 

doplňuje mezeru v podobě absence tohoto typu stezky v CHKO Kokořínsko a obecně přispívá 

k moţnostem rozšíření tohoto typu stezek po České republice. Cyklistických naučných stezek 

tohoto typu se zatím v ČR vyskytuje velmi málo. Většina jich zatím existuje v podobě 

projektů, jako je tento. Svou prací jsem se snaţil zajímavou formou předat cykloturistům 

základní informace o přírodních a kulturních zajímavostech CHKO Kokořínsko tak, aby 

nemuseli bloudit po cestách, které pro ně nejsou primárně určeny. Tento můj záměr je ve 

shodě se záměry CHKO Kokořínsko a pomáhá odklonem cykloturistické dopravy chránit 

místa s vyšším stupněm ochrany. 

Vzhledem k rozloze CHKO Kokořínsko a odlišnému charakteru jeho severní a jiţní části 

jsem se rozhodl vytvořit dvě cyklostezky, abych rámcově obsáhl celou oblast CHKO 

Kokořínsko. S touto volbou se objevily i moţnosti různých kombinovaných variant, které 

jsem také ve svém projektu popsal. Území CHKO Kokořínsko je oblast atraktivní svým 

přírodním bohatstvím, lidovým stavitelstvím, velkou koncentrací zřícenin a jeskyní a 

v neposlední řadě pověstmi, které se k němu váţí. Typické jsou kaňony a členitá krajina 

obecně, s místy bez silničních komunikací. Proto je můj projekt koncipován výhradně pro 

horská a treková kola. Za praktickou výhodu svého projektu povaţuji napojení na ţelezniční 

dopravu. 

Za klíčové pro svůj projekt povaţuji navázání spolupráce s pracovníky správy CHKO 

Kokořínsko, konkrétně s paní Ing. Marcelou Holubovou, která my poskytla důleţité zdroje 

informací a Ing. Slavomírem Valdou, který mi pomohl s výběrem moţností vedení trasy tak, 

aby byla nebyla pro CHKO kolizní. 

Důleţitý výstup mé práce je podle mého názoru informační broţura, která zatím supluje 

informační cedule, které by měli být umístěny přímo na trasách cyklistických naučných 

stezek. Jak potvrdila demonstrace, stezku lze absolvovat jen s informační broţurou v ruce, bez 

výskytu informačních tabulí přímo v terénu. Pokud by se v budoucnu nepodařila zrealizovat 

fyzická stavba informačních tabulí, mohla by se broţura distribuovat v Informačních centrech 

v oblasti a na internetu. Toto řešení je finančně méně náročné a také fyzicky nezasahuje do 
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krajiny. Pravdou ovšem zůstává, jak potvrdila i anketa, ţe informační centra nejsou pro 

většinové cyklisty častým místem návštěvy.  
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5 Závěr 

 

Ve své práci spatřuji hlavně přínos ve vytvoření nového typu naučné stezky na Kokořínsku, 

která je určena pro cyklisty. Projekt je v souladu s poţadavky na ochranu přírody a také 

v souladu s programem rozvoje cyklistiky ministerstva dopravy. 

Během práce na projektu cyklistické naučné stezky jsem měl příleţitost poznat CHKO 

Kokořínsko jako ţádnou jinou oblast v České republice. Své poznatky jsem shrnul do 

devatenácti informačních zastavení na dvou okruţních cyklistických naučných stezkách. Tyto 

stezky jsem koncipoval tak, aby je bylo moţné kombinovat a byly dopravně dostupné pro co 

největší počet cyklistů. Z tohoto důvodu jsem zvolil za počátky stezek města Blíţevedly a 

Mšeno, na které je napojena ţeleznice. Jako výstup své práce jsem vytvořil Informační 

broţuru, která všechny naučné texty obsahuje včetně fotografií, GPS souřadnic a map pro 

orientaci na cyklistických naučných stezkách a jejich kombinacích. Práce je také podkladem 

pro budoucí vybudování informačních tabulí, které by mohly být fyzicky přítomny v terénu. 

Výsledky mé práce byly ověřeny jako v praxi pouţitelné skupinou cykloturistů při 

demonstraci projektu cyklistické naučné stezky v CHKO Kokořínsko. 
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Příloha 5: Anketa pro účastníky demonstrace projektu cyklistické naučné stezky na 

Kokořínsku. 

 

1. Pohlaví a věk 

 Ţena     Věk ……………. 

 

 Muţ 

 

2. Považuji se za 

 velmi zdatného jedince 

 

   průměrně zdatného jedince 

 

 nepříliš zdatného jedince 

 

3. Informační materiály pro výlety na kole získávám:  

 v informačních centrech 

 

   na internetu 

 

 od známých 

 

 z jiného zdroje ………………………………………………. 

 

4. Oblast, ve které se stezka nachází, je podle mého názoru pro cykloturistiku 

 vhodná 

 

 nevhodná 

 

5. Hodnocení informačního materiálu na škále 1-5 (1 je nejlepší): 

Přehlednost a přesnost mapy   1 2 3 4 5 

Texty - poutavost    1 2 3 4 5 

Texty - rozsah    1 2 3 4 5 

Texty - srozumitelnost  1 2 3 4 5 

Celkový dojem   1 2 3 4 5 

 

 



 

 

6. Zhodnocení trasy 

a) Fyzická náročnost 

  Vysoká 

 

  Střední  

  

 Nízká 

 

b) Odstupy mezi jednotlivými informačními zastávkami povaţuji za 

 Příliš krátké 

 

  Příliš dlouhé 

 

  Úměrné  

 

c) Umístění informačních zastávek z hlediska prostředí a bezpečnosti povaţuji za 

  Vhodně zvolené 

  

 Nevhodně zvolené 

 

7. Celkově hodnotím cyklistickou naučnou stezku jako 

 Velice zdařilá 

 

 Průměrná 

 

 Nezdařilá 

 

8. Návrhy a připomínky k cyklistické naučné stezce a informačním materiálům: 
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