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Kontr. 
�íslo

Po�. B. Název bodu M��eno od
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

1 2 Tubož - most p�es potok vytékající z rybníka St�ed jižního zábradlí na most� 120 3 Strom, asi vrba :)

* 2 3 Houska - zámek Rozcestník "Houska - zámek" 240 9 Habr

* 3 4 Vrátenská hora - rozhledna Rozcestník "Vrátenská hora (498 m n. m.)" 280 4 Lípa

4 1 Vojt�chov - studánka Studánka (za�átek tunýlku) 180 3 B�íza

5 1 Jesky�ka pod šemanovickým kostelem
Jesky�ka 150 m od rozcestníku ke Kostelíku; 
nachází se zhruba 20 m západn� od cesty

90 3 Jasan, 2,6 m nad zemí

* 6 3 Pokli�ky Rozcestník na Pokli�kách (naho�e) 90 2 Trámek na zemi

7 2 Apatyka Rozcestník se šipkou "Rokle apatyka" 190 55
Velký smrk uvnit� Apatyky (od rozcestníku není 
vid�t)

8 3 Rokle Deb� - muchom�rka Veliká muchom�rka v rokli Deb� 230 26 B�íza na skále

* 9 2 Koko�ín - hrad Pod mostem u hradní studny (st�ed mostu) 310 13 Habr

10 1 Klemperka - p�ed jeskyní Žeb�ík p�ed skálou 330 35 Torzo bezinky

11 1 Klemperka - v jeskyni Dole, ústí (levé) chodby do velké místnosti 280 5 Malý výklenek 1,5 m nad zemí

12 1 Ko�i�ina - rozcestník k Vrbodolu Rozcestník k Vrbodolu ("nezna�eno") 295 11 Smrk

Na soukromém pozemku bývalý mlýn Palác tesaný ve skále, skalním tunelem protéká nedaleko odtud v nadm. výšce 308 m n. m. (v Mordové rokli) pramenící potok Pšovka. Pšovka (vzpome�te na Pšovany…) ústí 
v M�lníku do Labe, délka toku 33,6 km. Pr�tok vody není velký, voda je ale i p�esto velmi �istá.

Roku 1999 byla postavena nedaleko vrcholu 48 m vysoká telekomunika�ní v�ž, ve výšce 25 m je p�ístupný ochoz rozhledny. Rozhledna je otev�ena v sobotu, ned�li a svátky od 10 do 16 hod. za p�edpokladu, že je p�ed    
13. hodinou dobrá viditelnost.

Obec Vojt�chov vznikla na p�íkaz rytí�e Benedy v 18. stol., tvo�í ji vesm�s roubená stavení. Nedaleký pramen St�íbrník (u Pivovarského rybníka) slouží jako zdroj pitné vody.

Nejnápadn�jší tvary selektivního zv�trávání pískovc� - odoln�jší (železité) vrstvy zv�trávají pomaleji než vrstvy mén� odolné. Další, tzv. Jest�ebické pokli�ky, se nacházejí nad Vojt�šským dolem.

HOUSKA (okr. �eská Lípa) – hrad p�estav�ný na zámek na vrchu ve stejnojmenné obci na severním okraji Koko�ínska. Hrad založil z�ejm� v po�átcích své vlády P�emysl Otakar II. P�ed vznikem Bezd�zu p�edstavoval 
patrn� centrum celé rozsáhlé oblasti. Do psaných d�jin vstupuje až roku 1316 jako majetek Hynka z Dubé.

Krom� r�zných druh� mechu se vyskytují i plavun�. Teplota v rokli bývá v lét� o poznání nižší než v okolí (takže dnes bychom se ani nedivili, kdyby tu mrzlo...)

P�vodem jak obce, tak i hradu byla koko�ínská tvrz, která byla vybudována n�kdy kolem poloviny 13. století. Tvrz, ke které pat�il i dvorec, se nacházela na území dnešní obce Koko�ín. Nejstarší známá listinná zmínka o 
této tvrzi pochází z roku 1320 a uvádí se v ní, že majitelem koko�ínského statku se stal Hynek Berka z Dubé, když jej získal od p�vodního majitele Jind�icha z Osm�jova. Jméno Koko�ín je tady uvedeno jako "Kokorzin". 
S nejv�tší pravd�podobností to byl práv� Hynek z Dubé, který dal n�kdy kolem roku 1325 necelé 2 km od zmi�ované tvrzi postavit nový hrad, který se stal jeho hlavním sídlem. Hynek Berka z Dubé pat�il k nejbohatším 
velmož�m tehdejšího království a zastával rovn�ž dvorské ú�ady, do jeho majetku pat�ily i hrady Jest�ebí, Houska, v zástavním držení m�l hrad Bezd�z, samoz�ejm� v�etn� rozsáhlých statk� v okolí. Po jeho smrti 
Karel IV. vyplatil hrad Bezd�z a založil pod ním v roce 1366 Velký rybník (dnešní Máchovo jezero).

K hradu Koko�ín se váže �ada pov�stí o loupeživých rytí�ích, kte�í tady údajn� m�li svoje sídlo a jejichž v�dcem byl pov�stný Petrovský. Že se tyto legendy zakládají z�ásti na pravd� dokládá nález 22 lidských koster 
objevených p�i rekonstrukci hradu na po�átku 20. století. V 16. století se stali majiteli hradu (spolu s koko�ínským statkem) Hrzánové z Harasova (odtud název Harasov v sou�asné dob� vypušt�ného rybníka 
a chátrajícího záme�ku na za�átku koko�ínského údolí). 

Z�ásti um�lá a t�žko p�ístupná (po žeb�íku - bu�te opatrní...) jeskyn� ve skalní st�n� Šemanovického dolu. Je pojmenovaná podle zdejší pov�sti o loupežníku Klemperovi. Kdysi m�l obývat její prostory a byl prý nedaleko 
odsud v Truskavenském dole zabit sedláky z Vysoké.

Vrbodol má stup�ovité dno zakon�ené balvanitým amfiteátrem. Je zde skryta tzv. Partyzánská jeskyn�, sloužící za války jako úkryt stíhaných osob. V letech 1944-45 p�sobišt� partyzánské skupiny Národní mstitel. 
Údolím, natož k jeskyni, nevede sjízdná cesta, p�ípadným dobrodruh�m však p�ší návšt�vu a hledání jeskyn� na skalním ostrohu v�ele doporu�ujeme, lze i p�espat (4 osoby pohodln�). Ješt� dobrodružn�jší je p�ístup do 
jeskyn� Barcalína nedaleko Sedlce - vstup skalním oknem asi 5 m nadzemí, dá se k n�mu dostat po skalní �ímse (nevhodné za mokra/náledí).
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13 2 Vyhlídka p�ed Kaninou

14 2 Janova ves - židovský h�bitov
Náhrobek "Alžb�ta Fischerová z Nebužel, zem�. 
12. �ervna 1886"

70 13 Buk

15 1 Lad�in pramen Studánka 100 16 Dub - na se�íznutém kmeni

16 1 Harasov - naproti starému hotelu Rozcestník 0 35 Zábradlí u rybníka, 10. mezera

17 2 Štampach - místnost ve skále u rybníka Rozcestník Štampach 0 20 Uvnit� místnosti, spára ve strop� u chodby dol�

18 1 Turnovský (vrch?) - k�ižovatka Sloup elektrického vedení u k�ižovatky 120 16 Hruše�, 1,7 m nad zemí

19 1 Posed na bývalé železni�ní trati ze Lhotky Posed - asi 60 m západn� od cesty - - Posed, 3 m nad zemí

20 2 Viadukt u velkého lhoteckého rybníka Viadukt - západní konec tunelu 120 35 Jilm

21 1 Na Nouzov� Skupina 4 b�ízek p�ed krajem lesa na odbo�ce 20 10 Malý javor

22 1 Na bílých b�ezích - rozcestník Rozcestník 180 25 Borovice

23 1 Psí h�bitov u M�lníka Spodek posedu - - Posed, 5 m nad zemí

24 1 M�lník - Malá Vyhlídka

25 1 Ho�ín - m�stek p�es potok (odbo�ka u domku) St�ed stavidla 0 8 M�stek

26 1 M�lnická Vrutice - sklep vedle kurt� Uvnit� sklepa - - Nad vchodem zadní místnosti

27 1 Zdymadla - cyklorozcestník na druhém b�ehu Cyklistický ukazatel na druhém b�ehu 15 9 Jasan

28 2 Rozcestí Kolo (nedaleko Hostína) Rozcestník 280 18 Borovice

29 1 Vysíla� Kelské Vinice Cedule "Nepovolaným vstup zakázán" 200 9 B�íza

30 2 Kly - oplocená budova Povodí Labe u �eky Pok�ivený sloupek plotu s cyklozna�kou 60 24 V�tší z topol�

* - za projetí všech bod� ozna�ených hv�zdi�kou (*) je p�i�tena výšková prémie +2 body!
V p�ípad� totálního zabloud�ní �i v jiných problémových situacích m�žete volat o pomoc: 604 846 436 (Karel Rys), 777 840 027 nebo 606 893 845 (Tomáš Michl).

U západního konce tunelu stojí za povšimnutí na�íznutý strom - pro zahradníky zajímavá ukázka, co vše d�evina snese, aniž by zahynula �i spadnula na zv�davce…

Na domku stojí za povšimnutí rysky, znázor�ující výši vodní hladiny v r�zných letech, zejména pak ta nedávná, nejvyšší…

Rozcestí je opravdu zajímavé, takové jste možná ješt� nevid�li! Mezi Kolem a vesnicí Vav�ine� neodpovídá vedení zelené zna�ky map� - bu�te ostražití ;-)

Stanovišt� je na nejvýše rostoucí borovici na vyhlídkové skále, asi 30 m vzdušnou �arou na jih od silnice. Vyhlídková 
skála je asi 30 m západn� od elektrického vedení. Pom�cka: vyhlídková skála je hned vedle jiné skály   s nápisem 
"1. IX. 1933 - Crhova silnice", který je velmi dob�e vid�t ze silnice.

Plavební komory Ho�ín odd�lují horní a dolní �ást plavebního kanálu Vra�any-Ho�ín-Labe. Vlastní plavební za�ízení Ho�ín tvo�í dv� plavební komory umíst�né vedle sebe. Plavební komory Ho�ín s pr�m�rným 
p�ekonávaným spádem 8,5 m jsou nejvyšším plavebním stupn�m pod Prahou. V sou�asné dob� jsou ovládací mechanismy hydraulické, �ízené po�íta�em.

Lístek s �íslem je umíst�n zdola na sedátku jedné z lavi�ek - a tak hledejte, hledejte ;-)

Do M�lníka p�ijel první vlak 1. ledna 1874. Již brzy se ukázal velký význam železnice pro pr�mysl i zem�d�lství. Nepostradatelnou se železnice stala pro cukrovary. I v tom m�lnickém pochopili její význam, a proto v roce 
1889 p�ikro�ili k výstavb� vle�ky vedoucí ze stanice M�lník do jejich závodu. �epa z okolí však musela být do cukrovaru stále dovážena povozy. I to byl jeden z d�vod� vzniku místní dráhy M�lník – Mšeno s odbo�kami do 
St�ednice a k p�ekladišti zboží na Labi. O koncesi k její výstavb� požádali Dr. Gustav Pöschl (radní a advokát z M�lníka) a Viktor Vávra (lékárník z M�lníka). Obdrželi ji 18. ledna 1896 a v b�eznu téhož roku byla stavba 
zadána podnikatelské firm� Jana Kruliše. Náklady na stavbu �inily 2 643 400 korun a nemalou �ástkou na její výstavbu p�isp�l i m�lnický cukrovar. Stavba rychle pokra�ovala, a tak již na podzim roku 1896 putovala první 
cukrová �epa do cukrovaru v M�lníce po “železné dráze”. Osobní doprava na všech tratích místní dráhy pak byla zahájena 22. �ervna 1897 za ú�asti mnoha význa�ných osobností, jakými byli nap�. ministr železnic rytí� 
Guttenberg �i nejvyšší maršálek zemský – kníže Ji�í Lobkovic.

Ves založena po roce 1771. Jižn� od vsi památný strom - lípa malolistá, stá�í kolem 300 let, obvod kmene 429 cm.

Na skále nad výpustí t�n� stával hrádek postavený snad kolem r. 1420 Hrzán�m z Harasova. Sem je umis	ován též Krvomlýn op�edený pov�stmi. Jediným zbytkem hrádku je ze sklepení upravený skalní byt. 


