
       49.Malá Stezka 
       Máchovým krajem

POZVÁNKA PRO BORCE TRASY ČTRNÁCT

Pozvánka pro borce Trasy čtrnáct. Děkujeme p. Vladimíru Roithovi za jeho příkladnou sta-
rost o nás a také pí. Blance Bártové, p. Zdeňku Hájkovi a pí. Stáně Dufkové i také ostatním 
co se zasloužili o pomoc při organizování Stezky. Díky zaslouží pí. Jana Vorlová, vede naše 
webové i TAKové stránky. Redakce a grafika  p. Jirka Bubeníček

VŠEM BORCŮM TRASY 
ČTRNÁCT ZDAR!

CLARISSIMA
TRASA

GUATTUORDECIM

chem, tzv. Lysou skálou (419 
m. n. m.) s výskytem teplomilné 
květeny. Nachází se nedaleko 
obce Provodín. Připomíná 
svým tvarem hlavu spící dívky, 
Místní jí  jinak neřeklenou,  než 
Spící panna. Ke skále se totiž 
váže pověst o nešťastné dívči-
ně, která raději zkameněla, než 
by se provdala za nemilované-
ho muže.

bený, lidově Šroubovák. Své 
jméno údajně získal podle sru-
bu, který stával na jeho vrchol-
ku a sloužil jako strážní věž. Na 
nedalekém vrchu Borný prý 
obhlížel v srpnu roku 1813 te-
rén Napoleon Bonaparte. Svoji 
proslulost získaly Staré Splavy 
koncem 19. století a zejména 
ve dvacátých letech 20. století, 
kdy se sem sjížděla tzv. lepší 
společnost. Takže my budeme 
mezi svými.

Doksy
Obec vznikla po příchodu ně-
meckých kolonistů se zámě-
rem českého krále Přemysla 
Otakara II. chránit obchodní 
stezky (Mělnická i Žitavská) 
a čelit vzestupu moci rodu 
Markvarticů. Koncem 19. sto-
letí se už městečko orientovalo 
na turistický ruch.
V období tzv. první republiky 
se Doksům říkalo Severočeské 
vodní lázně, či Severočeská 
riviéra. Roku 1928 byla na bře-
hu Máchova jezera vytvořena 
pláž.
Kostel svatého Bartoloměje a 
Nanebevzetí Panny Marie byl
postaven na místě původního

dřevěného kostelíku roku 
1638, barokně přestavěn. Zá-
mek Doksy je  renesanční zá-
mek z druhé půle 16. století je 
pod náměstím v anglickém par-
ku, zatím není veřejnosti pří-
stupný. Památník Karla Hynka 
Máchy je  umístěn v nejstarším 
roubeném stavení ve městě. 
Hraběcí čekárna je na vlako-
vém nádraží byla určena pro 
Valdštejny, kteří měli zásluhu 
o zavedení železnice do Doks. 
Ještě je třeba se zmínit také o 
originálním Muzeu Čtyřlístku.

Doprava na Stezku

Úderná skupina pojede v pátek 
19. 5. rychlíkem Metoděj Vlach, 
odjezd 9.25 Praha - hlavní (z 
Vršovic 9.14). Přestup v Bako-
vě nad Jizerou, výstup Bezděz 
11.08. Držitelé OpenCard a 
zelňačky kupují lístek z Prahy-
-Čakovic. Po výstupu ve stanici 
Bezděz již bude otevřen Šan-
tán u Houbaře, tam se posilní-
me a poté vystoupáme na hrad 
Bezděz. Další vlak pak 15.25 
z Hlaváku, přestup v Bakově, 
Staré Splavy 17.22 Ostatní 
spoje vyhledejte na idos.cz

Letošní jarní Stezka není 
jen tak obyčejná. Dvanáct 

našich kamarádů se 
rozhodlo oslavit 

své významné životní 
výročí (70+) spolu

 s námi všemi.  
Oslavíme to v sobotu večer.

Pořadatelé vybrali krásný 
kraj na severu, 

u Máchova jezera. 
Je pravda, že jsme 

v minulosti tuto lokalitu 
navštívili, ale je tam stále 

co poznávat. 
Nezbývá než nám všem 

popřát příjemný pobyt 
a hodně zážitků.

UBYTOVÁNÍ

Rekreační středisko Elite 
STARÉ SPLAVY
se nachází uprostřed lesa v 
obci Staré Splavy (5 km od 
obce Doksy), 700 metrů od 
proslulého Máchova jezera. 

Kde se ubytujeme?
Ubytujeme se v pohodlných 
chatkách. Každá z nich obsa-
huje:
4 postele s povlečením, šatní 
skříň, stůl, chladničku, terasu s 
venkovním sezením.
Sociální zařízení je společné. 
Lůžkoviny obdržíme při příjez-
du.
Jak se najíme?
K našemu pohodovému poby-

tu zajistí výbornou domácí ku-
chyni, a to formou polopenze. 
Snídaně a večeře vydávají ve 
vlastní jídelně s kapacitou pro 
120 osob.

pátek 19.- neděle 21. května 2017

V průběhu dne je k dispozici i 
bar s nabídkou občerstvení.

Cena za ubytování s polopen-
zí za osobu a noc je 260 Kč 
+8 Kč rekreační poplatek.

Otázka: kdo je ten
třináctý mezi námi?

K. H. Mácha

Máchovo jezero
je největší vodní plochou v 
Máchově kraji. Bylo založeno 
císařem Karlem IV. jako Vel-
ký rybník. Český romantický 
básník Karel Hynek Mácha 
(1810-1836), který poprvé při-
šel k jeho břehům v r. 1832, jej 
nazval Hyšperským rybníkem.
Od poloviny 20. stol. nese bás-
níkovo jméno.

Novozámecký rybník
založen ve 14. stol. za vlá-
dy Karla IV. na místě bažin a 
močálů, nedaleko od obce Za-
hrádky. Na západním břehu 
byl v pískovcové skále vyražen 
výpustní kanál, tzv. Novozá-
mecká průrva, který je vý-
znamnou technickou památkou 
ve státní přírodní rezervací.

Staré Splavy
Roku 1222 byl v místě posta-
ven mlýn u náhonu. Za husit-
ských válek byla obec zpusto-
šena. První historicky doložená 
zmínka o obci „Ves pod Dogsy“ 
je v listině Jiříka z Poděbrad z 
roku 1460. Od roku 1850 jsou 
Staré Splavy součástí města 
Doksy a dnes zde žije asi 500 
stálých obyvatel. Na severní 
straně se rozkládá vrch Srou-

Vážení borci 
slovutné Trasy čtrnáct.

Přijměte pozvání 
tentokrát do Máchova kraje 

a okolí.

Proč právě sem?

Novozámecký rybník

Piva co hrdlo ráčí, těšíme se na vaše čárky



Jestřebí
 – orgasmus 

 (gastronomický)
Po červené Vůbčárskou roklí 
do Jestřebí. Zde na křižovatce 
je restaurace Pod Habsteinem 
(né ta dřevěnka!). Tam všelija-
kých dobrot přehršel – namát-
kou tatarský biftek z kapra...
Možno též dojet na kolech, 
nebo vlakem do stanice Pro-
vodín. 
Také lze vylézt na ten Hab-
stein, je to hned za hospodou, 
byl tam i Mácha, prý mu to při-
pomínalo mořský koráb. Dopo-
ručuji tam lézt na lačno, je to 
319 metrů nad mořem Adriatic-
kým. Dobrou chuť!

A JEŠTĚ Z JINÉHO 
SOUDKU

Hradčanské stěny 
je pojmenování zalesněné roz-
sáhlé skupiny skal na území 
někdejšího vojenského pro-
storu Ralsko, mezi Máchovým 
jezerem a městem Mimoň. A 
tvoří severní a severovýchod-

ní hranici poměrně rozsáhlé 
pískovcové plošiny a zároveň 
geomorfologického podokrsku 
Hradčanská pahorkatina, kte-
rá je někdy nazývána mj. Ku-
merské pohoří. Hradčanská 
pahorkatina je součástí chrá-
něné lokality Ptačí oblast Čes-
kolipsko - Dokeské pískovce 
a mokřady. Z celé pahorkatiny 
jsou právě v Hradčanských 
stěnách nejvíce vyvinuty četné 
formy selektivního zvětrávání 
a odnosu pískovců, i do forem 
malých skalních měst. Jsou 
zde desítky skalních převisů 
a zajímavé skalní útvary, např. 
Psí kostely či Skalní brána, 
Hradčanské stěny. 

Vrcholy a rokle
Celá řada zdejších kopců do-
sahujících nadmořské výšky 
300 - 357 metrů má své jmé-
no. Oproti obci Hradčany jsou 
zhruba o 50 metrů výše, netvo-
ří tedy velké hory. Nejvyšším je 
Žižkův kopec 357 m, dále zde 
jsou Mufloní vrch 339 m, Tva-

rožník 321 m, Havraní skála 
331 m, Jindřichův kopec a 
další. Skály protíná řada roklí – 
Smolná, Kamenná, Kraví.

Přístup
Kolem skal vede trasa naučné 
stezky Jeřáb, Hradčanských 
okružních stezek zčásti využí-
vajících modře a zeleně zna-
čené turistické trasy z Hradčan 
k Máchovu jezeru a Provodínu. 
Po severní straně je vedena i 
jedna z cyklostezek. Napříč 
blízké obce Hradčany vede 
silnice 270 od severu z Mimo-
ně na jih do Doks.

Provodínské kameny
Přírodní památka tvořená 
nápadným čedičovým vr-
chem.

Pivo, víno, osvěžujících liquérů 
hojné zásoby, ba i něco k jídlu 
se najde ….Jediné negativum 
je, že usilovným pozorováním 
hradu po chvíli bolí za krkem. 

A teď jak se tam pocestný
 z Elite dostane:

1) Máchovou stezkou po čer-
vené (kolem Muzea Čtyřlístku) 
je to do kopce, spíše vhodné 
pro návrat.
2) vlakem St. Splavy – Doksy 
HBh – Doksy zastávka – Okna 
- Bezděz odtud po modré.
3) na kole – zde doporučuji 
cestu se všeslibujícím názvem 
„Bezdězská pivní cesta“ počí-
nající v obci Okna. A při cestě 
zpět je možno navštívit pozoru-
hodnost Valdštejnsko.

Průrva Ploučnice
 – splutí provedení

 (adrenalín)
Minimální počet účastníků: 2
Organizace: v sobotu po vy-
střízlivění sehnat info u Zdeňka 
z venkova
Přeprava: auty cca 25 minut, 
parkoviště je asi 3 minuty chů-
ze od průrvy a bufetu.
Co sebou: odvahu a oděv na 
převlečení (cvaknutí je možné!)
Doporučení: když už tam 
budeme, zajet do Stráže pod 
Ralskem za věznicí na zmrz-
linu. 120 druhů. Proslýchá se, 
že pro neshody s majitelem 
objektu má cukrárna končit. To 
by byla škoda veliká, převeliká! 
Doporučuji koprovou...

 Staré Splavy         Bezděz         Bezděz     Staré Splavy

 11:00                      11:18             14:24        14:42 
 12:56                      13:18             16:24        16:42       
 17:08                      17:22

Bezděz 
Marcus Porcius Cato (starší) 
v letech 159 – 149 před Kris-
tem, každý svůj projev ať se 
týkal čehokoliv, končil vždy 
slovy: „Ceterum autem censeo, 
Carthaginem esse delendam!“ 
- Ostatně soudím, že Kartágo 
musí být zničeno!

Na to myslím, kdykoliv se ocit-
nu pod nějakým hradem, ov-
šem můj projev začínám slovy: 
„Ostatně soudím, že stavět 
hrady na kopci je blbost!“ Nutí 
mě k tomu stav mých kolen, 
která mě sice na hrad donesou, 
ale dolů, dolů je to utrpení!
Ovšem některé hrady mají 
podhradí příjemně zařízeno. 
Takový Bezděz má pod sebou 
vesnici stejného jména. Kostel, 
hned vedle rybník (co kdyby 
to chytlo od věčného světla),  
atd..... A hlavně dvě hospody, 
jednu s terasou (Na vyhlídce), 
druhou s předzahrádkou (Pod 
lípou) a z obou je nádherný vý-
hled na tu gotiku tam nahoře. 

Všichni spí v chatkách na po-
stelích, psi ve vlastním pelechu 
zdarma.
Platba bude vybírána v hoto-
vosti při příjezdu.

VÝLETY DO OKOLÍ
připravil 

a doporučuje
Zdeněk Hájek

Bezděz

Průrva Ploučnice

Jestřebí

Hradčanské stěny

Máchovo jezero


