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�. Pr.
Kontr. 
�íslo

Po�. B. Název stanovišt� Místo, od kterého je stanovišt� zam��eno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

Chudý hrádek vchod do z�íceniny 340 22 dno studny cca 14 m hluboké

Máchovo jezero st�ed �ela budovy stojící u výpusti z jezera 260 20
vlevo kolem budovy, na zídku, po sch�dkách dol�; po 
slezení z terásky s rourou jediný vzrostlý strom vlevo

Husa kamenný útvar Husa na vrcholu 90 11 naklon�ná borovice

4 2 Rasova studánka
studánka vpravo od cesty (sm�rem k Chudému 
hrádku); nezam��te s �ertovou studánkou 
(s Kristem), která se nachází blíže k D�ev�icím

120 30 pramínek pod skalním masivem

Braniborská jeskyn� rozcestník 150 30 u paty b�ízy s výmladky (na skále)

Tisícový kámen turistické zna�ení 330 40 vlevo od p�evisu, dub u skály, pata kmene

7 2 Velká �eb�ice rozcestník Velká �eb�ice 90 11 zahrabáno u paty dubu �erveného

8 2 Skalka

9 V 3 Starý Berštejn

�ap skalní útvar na vyhlídce 330 30 spadlá borovice

2

10 V 3

J5

6 J

4

2

2

V3

3

1

Prosíme, chovejte se ohledupln� k p�írod� i soukromému majetku - nejlépe tak, aby po vašem odchodu nebylo v�bec znát, že jste na stanovišti byli!

Zbytky hradu na ostrohu, odd�leném nep�íliš mohutným p�íkopem od náhorní roviny. Hrad vznikl na konci 14. stol. Zachována ve skále vytesaná cisterna; na konci plošiny bizarní skalní kyj, tzv. �apská palice.
�ap (�apový kolík) je za�ízení pro udržování stálé hladiny rybníka. Celé za�ízení sestává z vodorovn� uložené d�ev�né trubky, která je položena nap�í� hrází na úrovni dna rybníka. Do této trubky je svisle zaražen �ap - další 
d�ev�ná trubka, do které svrchu p�epadává voda a odtéká pod hrází vodorovnou trubkou. Vytažením �apu vtéká voda p�ímo do trubky v úrovni dna a rybník se vypustí. Geologický útvar �ap byl takto pojmenován dle 
podobnosti s �apem užívaným d�íve v rybniká�ství - �apská palice je vodorovný skalní výb�žek se svislým útvarem na konci.

Veliký p�evis otev�ený do údolí, p�ibližn� 30 m dlouhý a 10 m vysoký. V pís�ité výplni se ojedin�le objevují st�epy po obyvatelích lužické kultury. V dob� pruských válek se zde ukrývalo obyvatelstvo z okolí.

Jedná se o pískovcový p�evis, který sloužil za úkryt okolnímu obyvatelstvu b�hem válek. Sv�d�í o tom nápis vyrytý ve skále, který má tvar srdce ozdobeného korunou, jejíž cípy tvo�í písmeno W (Waldstein). V srdci je 
n�mecký text s datem 21.12.1741.
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V p�ípad� totálního zabloud�ní m�žete volat o pomoc: 604 846 436 (Karel Rys), 731 705 529 (B�tka Malotínová); v p�ípadech horších: 155 nebo 112 (rychlá záchranná služba).

Na map� jsou kole�kem ozna�ena místa ze sloupce "Místo, od kterého je stanovišt� zam��eno"; odtud se vydáte uvedeným azimutem (ve stupních) na zadanou vzdálenost (v metrech).

     Papírek procvakn�te tak, aby se zoubky kleští nacházely na potišt�né stran� papírku, a hlavn� procvakn�te správné stanovišt�...

Za projetí všech stanoviš� ozna�ených "V" je navíc p�i�tena vrcholová prémie +3 body, za projetí všech stanoviš� ozna�ených "J" je navíc p�i�tena jeskynní prémie +3 body.

Konec závodu je v 17:00, opozdilc�m po 17:00 za každých zapo�atých 10 minut ode�teme 1 bod.

Není nutné projet všechna stanovišt� - vyberte si ta, která vás n��ím zaujala (hezké místo, hodn� bod� - sloupec "B.", leží na trase apod.). Pokud se uštvete v honu za body, byli jste varováni ;)

     Stanovišt� vždy uve	te do p�vodního stavu - d�ležité je, aby nenechaví náhodní kolemjdoucí klešt� a �íslo nevid�li a následn� je neuko�istili jako trofej z výletu...

Na stanovišti ozna�eném "Š" je p�ipsána prémie +2 body, pokud rozluštíte šifru. Když ji nerozluštíte, po�ítá se alespo� normální bodová hodnota stanovišt� (1 bod).

Podle azimutu a vzdálenosti najdete malou karti�ku s �íslem - �íslo zapište do sloupce "Kontr. �íslo"; do sloupce "Po�." m�žete zapsat, kolikáté je to Vaše stanovišt�.
Krom� �ísla najdete (doufejme...) na každém stanovišti také klešt� - t�mi procvakn�te kontrolní papírek u p�íslušného stanovišt�, jinak Vám stanovišt� nebude uznáno!

pod vrchem Skalka, 20 m od silnice, na malém bezu u kmene velkého dubu s posedem

proti padacím dve�ím hradu; cestou nahoru se ze žluté zna�ky musí odbo�it (spíše p�šky) ke hradu

První zmínky z�ejm� pocházejí z let 1352-1357. Hrad stojí na ostrém a skalnatém konci rozsáhlého h�betu. Hradní p�íkop je 13 metr� široký, samotný hrad z�ejm� vznikl p�izp�sobením p�irozené skalní rozsedliny. Nemá 
tradi�ní hlavní v�ž, jeho hlavní obranou byla obvodová hradba. Do dnešních dob se dochoval palác a pod ním do skály vytesané sklepení. V protilehlém rohu hradu je cisterna, která je hluboká 14 metr�. Chudý hrádek pat�í 
mezi nejzajímav�jší z�íceniny �eskolipska. K Chudému hrádku se dá z D�ev�ic dostat i "horní" cestou p�es pole a louku (snad sušší, rychlejší).

Máchovo jezero (též zvané Velký dokeský rybník) se nachází v nadmo�ské výšce 275 metr� u m�sta Doksy v okrese �eská Lípa (Doksy: údajn� keltsky "dox" = "temná bažina"). Založil je v roce 1366 Karel IV. V sou�asnosti 
má vodní plocha rozlohu p�es 280 hektar�, hráz je 9 metr� široká a 130 metr� dlouhá. Uprost�ed jezera jsou dva ostr�vky: Myšlín a Kachní (zákaz vstupu - ornitologické zóny).

Nedaleko je pomní�ek Járy Cimrmana, kde se m�žete do�íst, k �emu došlo, když zde testoval sv�j nový vynález - automobil s motorem na stla�ený vzduch a vodu, a pro� se cesta jmenuje Husí :) Ke skalnímu útvaru Husa 
se vydejte od rozcestníku p�šky, za povšimnutí stojí železité inkrustace a pyramidy.

Vytišt�no na tiskárn� zna�ky Kyocera, www.kyocera.cz
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Poselský rybník

12 2 Svatá Barbora vchod do kaple (dve�e zajisté p�vodní...) 150 30 pod ko�eny vyvrácené borovice

Vysoký vrch pta�í noži�ky vyryté ve skále na vyhlídce 120 19 padlý kmen

14 2 Okna

Pustý zámek
od rozcestníku Pustý zámek dál po žluté sm�rem 
na Ra�, vyjít schody vytesané do skály, m��eno 
od posledního schodu

210 18 pokroucená borovice

16 2 Rozcestí nad Dražejovem st�ed turistického p�íst�ešku 30 8 strom za velkou b�ízou

17 2 St�ezivojice

18 J 2 Kružský d�l - skalní byty v�tší z hloh� p�ed skalními byty 210 26 pata smrku (1 m od pa�ezu s houbami)

19 2 Tubož
cyklistický rozcestník na vyúst�ní Zámecké cesty 
z Housky na silnici

130 14 doubek

20 3 Houska - vyhlídka st�íbrný smrk asi 40 m nad vyhlídkou na �íp 110 17 �ty�kmenná borovice

Vrátenská hora severní strana oploceného pozemku 0 11 osika v b�ezovém hájku

22 J 2 Suchý mlýn - skalní byty

23 1 rybník U Vrby turistický p�íst�ešek 320 12 borovice

24 1 Lobe�

25 2 Skalní bludišt� u Romanova

26 1 Deb� - p�írodní divadlo

V�trný mlýn u Vrátna

Rozcestí ve Strašin�

29 1 Vrátno vstup do kapli�ky 135 10
t�je mezi kapli�kou a bránou z r. 1826, za zdí, proti 
m�stskému ú�adu

Šibenec posed 310 45 t�i šípkové ke�e vpravo od cesty
1

Konec v 17:00, opozdilc�m po 17:00 za každých zapo�atých 10 minut ode�teme 1 bod.
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Vypn�te prosím své mobilní telefony, p�ejeme p�íjemný kulturní zážitek... 12. �ada, "sedadlo" uprost�ed.

V serpentin� silnice �. 259 odbo�it ze silnice po žluté (odbo�ka se pozná podle d�ev�né zábrany), 35 m od zábrany roste 
na skalce buk s výraznými ko�eny. Stanovišt� je 4,5 m nad zemí na suché v�tvi. Do skalního bludišt� se dá odtud sejít.

hrob Eduarda Štorcha

Obec Vrátno darovala na výstavbu rozhledny pozemek a spole�nosti EuroTel a RadioMobil souhlasily s návrhem SOK (Sdružení obcí Koko�ínska), aby telekomunika�ní v�ž sloužila sou�asn� jako rozhledna. Rozpo�et stavby 
zn�l na 10,8 milionu korun a speciální trojhrannou konstrukci vyrobila v rakouském Linci firma Blažek & Eckel a na míst� ji za�ala montovat bezprost�edn� po položení základního kamene 6. �ervence 1999. Stavba vysoká 
42 metr�, p�i�emž k vyhlídkovému ochozu ve výši 25 metr� vede 127 to�itých schod�, byla zkolaudována 24. zá�í 1999.

olše u výpusti, 1,2 m nad vodou, 2 m od b�ehu, v rybníce

Mšeno m�lo až do r. 1786 právo hrdelní - popravišt� bývalo práv� na vršku Šibenec, 2 km jižn� od m�sta. U šípkových ke�� najdete plastovou schránku se zadáním šifry (klešti�ky a �íslo jsou také uvnit�). Vylušt�nou šífru 
odevzdejte v cíli, pokud bude �ešení správné, p�i�teme vám 2 body. Mimochodem, právo hrdelní - na druhé stran� šípk� je pom�rn� �erstvý hrobe�ek... A nedaleko velká hluboká studna...

pod mostkem, po kterém vede zelená a žlutá turistická zna�ka

sloup elektrického vedení za zna�kou konce St�ezivojic, sm�rem na Vlkov

vysoká hruše� za b�ízou

mohutná �trnáctikmenná vrba v kop�ivách; klešt� hledejte na nejv�tším choroši

severozápadní roh pozemku, sloupek od plotu, 2 m od rohu pozemku sm�rem od cesty

Když už jste dorazili až sem, doporu�ujeme ob�tovat n�kolik krok� navíc - návšt�va z�íceniny Pustého zámku za n� stojí (odbo�ka ze žluté).

Zd�ný v�trný mlýn mírn� kónického tvaru stojí v polích severovýchodn� od obce Vrátno. Pochází z roku 1870 a v provozu byl více než 50 let, naposledy mlel v roce 1923. Roku 1878 k n�mu byla p�istav�na budova se 
stoupami, pohán�nými p�evodní h�ídelí z mlýna. Stoupy sloužily k drcení zví�ecích kostí, kterými mlyná� hnojil okolní pole. Z�ícenina mlýna byla koncem 20. století renovována a upravena na soukromý rekrea�ní objekt 
a sou�asn� byly nainstalovány i okrasné lopatky. Pokud si nechcete zkazit dobrý dojem, necho�te se podívat dovnit� - narazíte totiž na prostory zdevastované vandaly a nenechavci... Zájemci o koupi tohoto objektu mohou na 
internetu najít celkem aktuální nabídku k prodeji :)

Mezi Mšenem a naším stanovišt�m je cesta s modrou turistickou zna�kou nad srázem, po dešti kluzká, bahnitá. Mezi naším stanovišt�m a Vrátnem vede zpo�átku p�šinka lesem, dále pak cesta špatn� sjízdná, dosti blátivá, 
hlubokými loužemi oplývající, výborná leda pro terénní motorky...

Dendrologická vložka: popojd�te kousek dál k Poslovu Mlýnu; jedna lípa je dutá shora, natáhn�te krky a uvidíte (adventivní) ko�eny rostoucí z vnit�ní strany kmene do dutiny; moc zajímavé, bizarní útvar.

Naše stanovišt� je na vyhlídce až naho�e. Níže, na Plešivecké vyhlídce, jsou k vid�ní �etné otisky mušlí ve skále i v kamení pod ní. �ást cesty nahoru (a možná i dol�) bude z�ejm� nutné absolvovat p�šky.

vyhlídka delší p�ší výstup pramen šiframokré stanovišt�

Vytišt�no na tiskárn� zna�ky Kyocera, www.kyocera.cz


