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Mělnicko a Kokořínsko
Mělnicko a Kokořínsko jsou krajiny proti kladů – na jedné straně 
se od našich dvou největších řek táhnou údolí, ale jen o kousek 
dál se vypínají kopce a pískovcové skály. Z úrodných svahů 
porostlých vinnou révou můžete pozorovat hluboké lesy. 
Po návštěvě strohého středověkého hradu zavítáte do 
honosného zámku.
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do skal vytesané reliéfy Čertovy hlavy a Harfenice – se toti ž 
nacházejí venku. V 19. století  je vytvořil Václav Levý a stvořil tak 
unikátní galerii pod širým nebem. Míst s jedinečnou atmosférou 
je na Mělnicku a Kokořínsku nespočet a návštěva každého z nich 
se vám zajisté nesmazatelně vryje do paměti .

Zajímavost

Pěstování vinné révy má na Mělnicku velmi dlouhou tradici. 
Pověst praví, že první sud nechal do Čech poslat moravský kníže 
Svatopluk jako svatební dar knížeti  Bořivojovi a kněžně Ludmile. 
Oběma lahodný mok natolik zachutnal, že se kněžna rozhodla 
nechat révu vysázet nedaleko svého rodiště, dnešního Mělníka. 
Péči o vinice se věnoval také její vnuk Václav, jenž se později stal 
patronem vinařů.

Mezi první zastávky, kterých zajisté bude během vašich toulek po 
dolním Povltaví a středním Polabí mnoho, by měl patřit Mělník. 
Toto královské věnné město se pyšní dávnou historií, cennými 
památkami a je rovněž po celé zemi proslulé díky pradávné 
tradici pěstování vinné révy. Pokud zatoužíte dozvědět se o vývoji 
oblasti , jež byla hustě osídlena již od pravěku, více, zavítejte do 
mělnického Regionálního muzea. Z terasy zámku, sídla knížat 
z Lobkowicz, se vám naskytne úžasný výhled na velkolepý soutok 
a vinice. I přesto, že se zde naše dvě největší řeky spojují, krajina 
je jimi spíše rozdělena – zatí mco oblast na levém břehu Labe je 
rovinatá, ve směru opačném se zvedají kopce.

Různorodost oblasti  pocítí te také při návštěvách zámeckých 
sídel, jakými jsou perla vrcholného baroka Zámek Liblice či 
Liběchov, jejichž zdobnost je v kontrastu s prakti čností  skalních 
pevností  i s bytelným Kokořínem. Právě tento hrad, jenž dal 
celé oblasti  jméno, učaroval věhlasnému básníkovi Karlu Hynku 
Máchovi. Za dalším architektonickým skvostem se vydejte 
do Rezidence Liběchov, vily sloužící dnes coby unikátní hotel 
ve stylu art deco, kam jezdíval i Alois Rašín a další elegantní 
prvorepublikoví hosté. 

Vstupní branou do chráněné krajinné oblasti  Kokořínsko, jež 
proslula mimo jiné svými početnými skalními městy a útvary, je 
obec Lhotka s nejlépe dochovaným skalním obydlím a silnička 
Kokořínského dolu klikatí cí se podél říčky Pšovky. Známé jsou 
dále pokličky – pískovcové sloupy, jejichž horní část svým tvarem 
připomíná zmíněné vybavení vaší kuchyně. Až se do sytosti  
vynadíváte na krásy stvořené přírodou, zajeďte se podívat na 
umělecká díla, která vykouzlil člověk. Ani v tomto případě ale 
nemusíte zacházet do interiéru. Mistrovská díla – monumentální 
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Skalní obydlí Lhotka 
u Mělníka

Nejlépe zachované a nejdéle obývané skalní obydlí se světnicí, 
řezárnou, chlévem, sýpkou a sklepem, zhruba 9 km od města 
Mělníka.

Otevírací doba: květen–září → ČT–NE 
                            po telefonické dohodě
                             svátky 10.00–12.00, 13.00–17.00
Vstupné: zpoplatněno 
Kontakt: 315 630 936 
www.muzeum-melnik.cz, pokladna@muzeum-melnik.cz
Adresa: Lhotka 1, 277 31 Lhotka u Mělníka

Pokličky

Pokličkami nazýváme pískovcové útvary ve tvaru houby vzniklé 
rozdílnou intenzitou zvětrávání pískovce, kdy horní železitá 
vrstva je odolnější vůči erozi než spodní
Nejsnáze můžete tyto skalní útvary obdivovat a pozorovat 
v přírodní rezervaci Kokořínský důl, která se rozlohou přes 
2000 ha řadí k těm největším v ČR. Skalní útvary v těchto místech 
jsou porostlé vřesem, lišejníky a jsou tak příhodným domovem 
pro unikátní faunu bezobratlých živočichů. Skalní pokličky jsou 
typickým prvkem v CHKO Kokořínsko, která je má také ve znaku.

Vstup: volný vstup, nonstop

Otevírací doba: květen–září → ČT–NE květen–září → ČT–NE květen–září
                            po telefonické dohodě
                             svátky 10.00–12.00, 13.00–17.00
Vstupné: zpoplatněno 
Kontakt: 315 630 936 
www.muzeum-melnik.cz, pokladna@muzeum-melnik.cz
Adresa: Lhotka 1, 277 31 Lhotka u Mělníka

v přírodní rezervaci Kokořínský důl, která se rozlohou přes 
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Mělník

Půvabné královské věnné město nad soutokem dvou největších 
českých řek, Labe a Vltavy, nabízí návštěvníkům prohlídky 
historických památek, ochutnávku zdejších kvalitních vín, 
podzemí i neopakovatelné rozhledy.

REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK
▪ Expozice historických kočárků, dětských vozítek a houpadel 
od konce 19. stol. do 80. let 20. století .
▪ Expozice regionální historie, přírody, historie vinařství 
a vinohradnictví v českých zemí.
▪ Interakti vní programy k výstavám, akce pro rodiny s dětmi, 
▪ Muzeum roku 2018.
▪ Možnost degustace vín v goti ckých sklepích (skupiny) 
a v kavárně (jednotlivci).

Pískovcové skulptury 
Václava Levého

▪ Monumentální skulptury významného sochaře 
Václava Levého z poloviny 19. století .
▪ Čertovy hlavy-cca 9 m vysoké skalní reliéfy 
obřích hlav nad obcí Želízy.
▪ Reliéfy v jeskyni Klácelka, Blaník s husitský-
mi vojevůdci a vyobrazením lidských vlastností  
ve zvířecích podobách.
▪ Skulptury Hada a Harfenice (ženy s harfou).

Vstup: volný vstup
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ZÁMEK MĚLNÍK
▪ Zámek šlechti ckého roku Lobkowicz 
s vinnými sklepy, cukrárnou a restaurací.
▪ Lze shlédnout expozici velké ložnice Ji-
řího Kristi ána, pánskou pracovnu, dětský 
pokoj, jídelny, salon, velký a rytí řský sál, 
historické obrazy.
▪ Degustace vín vlastní produkce.

Otevírací doba: duben-říjen 9.30–18.00, 
mimo sezonu a sklep 9.30–16.30 v každou celou hodinu
Vstupné: zpoplatněno 
Kontakt: 315 622 121 
(rezervace@lobkowicz-melnik.cz, www.lobkowicz-melnik.cz) 

CHRÁM SV. PETRA A PAVLA – VĚŽ A KOSTNICE
▪ Goti cký chrám z 10.–11. století .
▪ Jedna z největších kostnic v zemi s až 15ti síci kosterními po-
zůstatky, mj. z morových ran a třiceti leté války, uspořádanými 
světoznámým antropologem Jindřichem Mati egkou.
Otevírací doba: březen-říjen → ÚT–PÁ 9.30–12.30, 
13.15–16.00 / SO–NE 10.00-12.30, 13.15–16.00
Vstupné: zpoplatněno

▪ Věž s ochozem ve výšce 37 metrů s rozhledem na město, 
Říp a České středohoří.
Otevírací doba: ÚT–SO 10.00–12.30, 13.15–17.00 
                            NE 11.00–12.30, 13.15–17.00
Vstupné: zpoplatněno 
Kontakt: 731 518 750 
(www.saleti ni.cz, farnostmelnik@seznam.cz)

Otevírací doba: celoročně → ÚT–NE 9.00–12.00, 12.30–17.00 
Vstupné: zpoplatněno 

Kontakt: 315 630 936 
(www.muzeum-melnik.cz; pokladna@muzeum-melnik.cz)

MĚLNICKÉ PODZEMÍ SE STUDNOU
▪ Podzemní systém chodeb ze 
13. a 14. století  vytesaný v pískovci 
a opuce pod historickým jádrem města. 
▪ Přístupová chodba ke středověké 
studni s nejširším průměrem v zemi 
(4,54 m).
Otevírací doba: Prohlídky denně 
(mimo 1. 1., 24.–26.12) od 10 do 17h
v cca hodinových intervalech.
Vstupné: zpoplatněno 
Kontakt: TIC Mělník (315 627 503, 
infocentrum@mekuc.cz)

GALERIE VE VĚŽI V PRAŽSKÉ BRÁNĚ
▪ Výstavy současného výtvarného 
umění v části  středověkého opevnění. ▪ Kavárna s výhledem 
a raritou, pojízdným servírovacím tácem mezi patry.
Otevírací doba: celoročně → PO–PÁ 14.00–20.30 / 
SO 10.00–20.30 / NE 13.00–20.30 
Vstupné: volné 
Kontakt: 721 414 909 
(www.mekuc.cz/galerie-ve-vezi.cz, galerie@mekuc.cz)



12 13

Pivovar Lobeč

▪ Jde o jedinečnou technickou památku.
▪ Expozice pivovarského muzea, staré varny, kanceláře pana sládka,  
   historie pivovaru, sklepení.
▪ Degustace piva.
▪ Pivovarský výčep s restaurací.
Otevírací doba: 
únor–duben + říjen–prosinec → PÁ 15.00–22.00, 
SO 11.00–22.00, NE 11.00–17.00
květen, červen, září → ČT 11.00–20.00, PÁ–SO 11.00–22.00, 
NE 11.00–18.00 
červenec-srpen → ST–ČT 11.00–21.00, PÁ–SO 11.00–22.00, 
NE 11.00–19.00

Adresa: Lobeč 34, 277 36 Lobeč  www.lobec.cz
Vstupné: volný vstup

Hrad Kokořín

▪ Hrad ze 14. století  vystavěný Hynkem Berkou z Dubé.
▪ Po dobytí  husitskými vojsky chátral, zříceninu poté zakoupil 
Václav Špaček ze Starburgu.
▪ Romanti cká přestavba byla realilzována za odborné pomoci 
A. Sedláčka, Č. Zíbrta, E. Sochora a Z. Wintra
▪ Nabízí prohlídky starého paláce, ochozů a věže.

Otevírací doba: duben → SO–NE 9.00–16.00  
                             květen, září → ÚT–NE 9.00–15.45 
                             červen, červenec, srpen → ÚT–NE 9.00–16.45
Vstupné: zpoplatněno 
Kontakt: 315 695 064 
(www.hrad-kokorin.cz, hradkokorin@seznam.cz)
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Libovice   lidová architektura
Nosálov

NOSÁLOV, LIBOVICE

▪ Obec na Kokořínsku je tvořena unikátním souborem 
původních dřevěných chalup, tzv. chmelařských domů z přelomu 
18. a 19. století . 

▪  Vesnickou památkovou rezervací byla vyhlášena roku 1995 
a zahrnuje především statky a kapličku Nejsvětější Trojice 
z počátku 19. století . Charakteristi ckým prvkem statků jsou 
pavlače, které se táhnou podél celé nádvorní části  domu 
a propojovaly jednotlivé místnosti  v patře.

Rozhledna Vrátenská hora 

▪ Rozhledna byla otevřena v r. 1999, tvoří ji kovová opláštěná 
konstrukce, na jejímž vrcholu jsou umístěny technologie 
mobilních operátorů.
▪ Pod nimi, ve výšce 42m nad zemí je rozhledna s ochozem, který 
skýtá výhledy na Kokořínsko, České středohoří, Jizerské hory 
a Krkonoše.

Otevírací doba: 
duben-září → PO–PÁ 9.30–17.30 / SO–NE 10.00–18.00
říjen-březen → SO–NE 10.00–16.00
Vstupné: zpoplatněno 
Kontakt: 737 516 753, www.sdruzeniobcikokorinska.cz,
predseda@sdruzeniobcikokorinska.cz
Kontakt: 737 516 753, www.sdruzeniobcikokorinska.cz,
predseda@sdruzeniobcikokorinska.cz

14
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Jezero Lhota

Jezero Lhota vzniklo zatopením pískovny. Nachází se 1 km 
východně od obce Lhota v okrese Praha-východ ve Středočeském 
kraji v Česku. Jezero má rozlohu 20,53 ha. Hloubka jezera 
dosahuje místy 7m. Břehy od severozápadu až po jihovýchod 
jsou tvořeny písčitými plážemi. Na jihu a jihozápadě jsou 
částečně zarostlé rákosem.

Celé jezero je využíváno jako přírodní 
koupaliště. Na severním břehu se 
nacházejí stánky s občerstvením, 
převlékárny, sociální zařízení a také 
půjčovna loděk a šlapadel. 

V severozápadním rohu areálu 
je kurt na plážový volejbal. Na 
východní části  severního a celém 
východním břehu je nudisti cká pláž.

Otevírací doba: PO–NE 6.00–21.00
Vstup: zpoplatněno
Parkování: zpoplatněné
Adresa: Boleslavská 37, 277 14 Lhota
Kontakt: www.jezero-lhota.cz

CHKO
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Stručná charakteristika území 
CHKO Kokořínsko Máchův kraj 

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko byla vyhlášena v roce 1976. 
Rozloha je 272 km2. Na jejím území se nachází 21 maloplošných 
zvláště chráněných území.

Předmětem ochrany je rozsáhlé území s harmonicky utvářenou 
krajinou formovanou dlouhodobou činností  člověka, s jedinečným 
geomorfologickým utvářením, s významným podílem přírodě 
blízkých lesních, skalních, lučních, vodních a mokřadních 
ekosystémů s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin 
a živočichů, se značným zastoupením dřevin rostoucích mimo 
les a s mnoha kulturními a historickými památkami a soubory 
lidové architektury, které dotvářejí v obou částech rozdílný, ale 
charakteristi cký ráz krajiny v pískovcové oblasti .

Po několikaletém procesu dochází ke změně a rozšíření území 
chráněné krajinné oblasti  Kokořínsko – Máchův kraj. Chráněná 
krajinná oblast Kokořínsko-Máchův kraj byla vyhlášena v roce 
2014. Na jejím území se nachází 27 maloplošných zvláště 
chráněných území.

Z obcí v územní působnosti TO Mělnicko-Kokořínsko 
leží v CHKO katastry: Dobřeň, Jestřebice u Kokořína, 
Střezivojice, Dolní Zimoř, Kanina, Kokořín, Březinka, Janova 
Ves, Truskavna, Šemanovice, Lhotka u Mělníka, Liběchov, 
Ješovice, Lobeč, Medonosy, Chudolazy, Osinalice, Nebužely, 
Nosálov, Libovice a Střemy.

POPIS PŘEDMĚTŮ OCHRANY  V CHKO:
Jeskyně nepřístupné veřejnosti , skalní pískovcové útvary
Krajinné dominanty útvarů vyvřelých hornin

SPOLEČENSTVA LESNÍ
Bučiny
Středoevropské lišejníkové bory
Acidofi lní smrčiny
Rašelinný les
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy

SPOLEČENSTVA NELESNÍ
Přirozené vodní nádrže
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných, jílovitých půdách
Vápnitá  a zásaditá slati niště
Vegetace silikátových skalnatých svahů
Prolákliny na rašelinném podloží
Otevřené trávníky konti nentálních dun
Přirozená jezera a tůně    
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DRUHY ROSTLIN
koniklec otevřený, srpnatka fermežová, popelivka sibiřská, 
hlízovec Loeselův, střevíčník pantofl íček, tučnice česká, 
vláskatec tajemný, kuřička hercynská, hrotnosemenka hnědá, 
prstnatec český

DRUHY ŽIVOČICHŮ
vrkoč útlý, vrkoč bažinný, sokol stěhovavý, modrásek bahenní, 
modrásek očkovaný, modrásek černoskvrnný,   páchník hnědý, 
přástevník kosti valový, tesařík alpský, vážka jasnoskvrnná, 
klínatka rohatá, čolek velký, sekavec, losos atlantský, piskoř 
pruhovaný, jeřáb popelavý, slavík modráček, moták pochop, 
skřivan lesní, lelek lesní, orel mořský, vydra říční

PITNÁ VODA
Česká křídová tabule, táhnoucí se od Ústí  nad Labem až 
k Moravské Třebové, je masou pískovcových usazenin ve vrstvě 
50–500 metrů. Ta je nasáklá vodou a je jednou z největších 
zásobáren pitné vody tohoto druhu.

hrady a zámky
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ZÁMEK Mělník

Nad soutokem Labe s Vltavou se nad řekou a svahem porostlým 
vinicemi rozkládá zámek Mělník. Původně raně středověký hrad byl 
několikrát přestavěn, v 16. století  pak přebudován na renesanční 
zámek, upravený v 17. století  barokně. Hrad, později zámek 
sloužil jako věnný při sňatcích českých kněžen a královen. Nabízí 
prohlídky zámku, návštěvu a degustaci vín z vlastních vinic, 
speciality v restauraci s vyhlídkou na soutok Labe a Vltavy, posezení 
a bohatou nabídku v zámecké cukrárně.

Přístupný veřejnosti 
GPS: 50°21'16.625"N, 14°28'3.033"E
� Svatováclavská 19/16, 276 01 Mělník
� www.lobkowicz-melnik.cz

ZÁMEK Liběchov

Původně vodní tvrz ze 14. stol. byla přestavena ve druhé 
polovině 16. stol. v renesanční zámek, v letech 1720 – 1731 pak 
přestavěn na letní sídlo. Počátkem 19. stol. proběhly klasicistní 
úpravy zámku. Roku 1801 koupil Liběchov všestranně úspěšný 
průmyslový podnikatel Jakub Veith, za jehož syna Antonína se 
v zámeckých interiérech, scházeli představitelé všech složek 
tehdejšího společenského života, především vzdělanci a umělci. 
Interiéry byly vyzdobeny nástěnnými malbami Josefa Navráti la. 
V 60. letech 20. století  spravovalo zámek Národní muzeum 
a zřídilo zde expozici asijských kultur. V 90. letech byl zámek 
resti tuován a v r. 2002 bohužel silně posti žen povodní.

Zámek není veřejnosti  přístupný
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ZÁMEK Kokořín

Zámek se nachází uprostřed obce Kokořín, postaven někdy 
v polovině 18. stol. za majitelů panství Sweerts-Šporků. Jedná 
se o jednopatrovou obdélníkovou barokní budovu, ze které 
vystupuje krátké západní křídlo s koutovými věžemi. Nad nimi 
se vypíná malá vížka s cibulovou bání a ochozem. Nyní je zámek 
v soukromých rukách.

Zámek není veřejnosti  přístupný

Hrad Kokořín

Nedaleko původní tvrze byl vystavěn Hynkem Berkou z Dubé 
v první polovině 14. století  hrad. Hrad vystřídal několik majitelů, 
nebyl opravován ani obýván. Od 16. stol. byl hrad zpustlý. Na 
konci 19. stol kupuje hrad celou oblast, včetně zříceniny hradu, 
koupil pražský podnikatel Václav Špaček. Rozhodl se, že v okolí 
Kokořína vybuduje zařízení pro rekreaci a turisti ku. Zahajuje 
rozsáhlou rekonstrukci hradu, kterou v r. 1918  dokončuje jeho 
syn Jan. Přes některé výtky ke způsobu provedení rekonstrukce 
se jednalo o první komplexně pojatou záchranu středověké 
zříceniny v Čechách a její zpřístupnění veřejnosti . Po roce 
1950, na základě zákonů o pozemkové reformě, přešel hrad do 
držení státu. Teprve v roce 2006 se hrad vrací do rukou dědiců 
rodu Špačků, kteří hodlají navázat na rodovou tradici a nadále 
zachovat tuto oblíbenou památku pro veřejnost.

Přístupný veřejnosti 
GPS: 0°26ʹ25,25ʺ N, 14°34ʹ35,95ʺ E
� www.hrad-kokorin.cz
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zámek Liblice

Zámek nechal v letech 1699-1706 vystavět hrabě Arnošt 
Josef Pachta z Rájova dle návrhu Giovanni Batti  sta Alliprandi. 
Zámek změnil několikrát majitele a několikrát byl přestavěn. 
Po smrti  předposlední majitelky Antonie z Valdštějna připadl 
zámek Thun-Hohensteinům. Ve 20. letech 20. století  prošel 
přestavbou zámecký park. V roce 1945 byl zámek zkonfi skován a 
v roce 1952 jej stát propůjčil ČSAV. Od 50. let 20. století  
prodělal zámek řadu oprav, přičemž ta nejrozsáhlejší proběhla 
v letech 2001–2007. V té době došlo k přeměně na konferenční 
centrum Akademie věd ČR s jedním z nejmodernějších 
konferenčních sálů v ČR. Kromě konferenčního centra je možnost 
ubytování v hotelových pokojích či využít wellness služeb. 
Vyhlášená je zámecká restaurace. Prohlídka je možná po dohodě 
s ohledem na probíhající akce. 

Restaurace a wellness k dispozici celoročně
GPS: 50°18'42.32"N, 14°35'11.409"
� Liblice 61, 27732  � www. zamek-liblice.cz

Zámek Lobeč

První písemná zmínka o statku Lobeč pochází z roku 1323. 
Statek několikrát měnil majitele, mezi které patřili Berkové 
z Dubé či Albrecht z Valdštějna. V polovině 17. stol staví 
tehdejší vlastník Robert Geraldin zámek. V průběhu 
19. stol. zámek opět několikrát změnil majitele  a v r.  1928 jej 
kupuje generální ředitel Škodových závodů Josef Šimonek. Po 
znárodnění v r. 1948 slouží zámek pro potřeby státního statku 
a následně jako rehabilitační léčebna psychiatrické kliniky. 
Rodině Šimonků byl areál vrácen v resti tuci v roce 1991. 
Zámek prošel náročnou rekonstrukcí, dnes slouží jako penzion. 
Součástí  areálu je sklep vytesaný ve skále pod zámkem, který 
je pravděpodobně jediným pozůstatkem bývalé tvrze a dnes 
slouží jako vinný sklípek. 

GPS: 50°45´95.625“N, 14°66´76.742“E
� Lobeč 1, 277 36
� www.zameklobec.cz
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Hořínské zdymadlo

Hořínské zdymadlo je součástí  vodního díla laterálního vodní-
ho kanálu na Vltavě. Postaveno bylo podle návrhu Franti ška 
Sandera v letech 1904 – 1905. Jedná se o soustavu jezu a komor 
a je jednou z nejstarších doposud využívaných vodních cest  na 
našem území.  Okolí zdymadla je přístupné, nachází se na žlutě 
značené turisti cké trase a cyklotrase.

GPS: N 50° 20' 26.93", E 14° 28' 09.20 Hořín

Pivovar Lobeč 

Technická památka Parostrojního pivovaru v Lobči u Mšena je 
svědkem pěti setleté tradice vaření piva na Kokořínsku. První 
písemná zmínka o pivovaru je ale z roku 1586 a renesanční jádro 
stávající stavby bylo vybudováno kolem roku 1600.
Zlatá léta zažíval podnik jako akciová společnost počátkem 
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Kokořínsko je známé svými skalními útvary, které byly během let 
působením okolních vlivů, především pak zvětráváním, tvarovány 
do zajímavých tvarů. Nejznámější jsou Pokličky, jiné útvary 
z pískovce jsou např. Obří hlava, Žába, Sněhurka a sedm trpaslíků. 
Některé skalní útvary byly také dotvářeny lidskou rukou (Čertovy 
hlavy, Harfenice, ❶ Jing-Jang u Harasova).

❷ Skalní obydlí – nejznámější skalní obydlí v oblasti  TO Mělnicko-
Kokořínsko se nachází v obci Lhotka u Mělníka.

Čertovy hlavy - Čertovy hlavy jsou asi 9 m vysoké skalní 
reliéfy dvou obřích (čertovských) hlav vytesaných do pískovcových 
bloků v borovém lese nad obcí Želízy. Jedná se o dílo 
sochaře Václava Levého z let okolo roku 1840. (viz str.8)

❸ Harfenice - Pískovcový blok Harfenice se nachází cca 2 km 
severozápadně od Želíz, při široké lesní cestě. Na skále jsou 
zpodobněny reliéfy lidských hlav, vedle nich pak jeskyňka a u ní 
reliéf ženy s harfou. Podoba Harfenice se v současnosti  dá spíše 
odhadnout, struny malé harfy jsou ale stále zřetelné.

skály

20. století . K zastavení výroby došlo ve válečném roce 1943, 
roku 1948 podlehl zrušený pivovar národní správě. Od roku 
1956 využíval areál jen obchod ovocem a zeleninou a státní 
statek. Polistopadoví vlastníci pak dokonali těžkou devastaci 
opuštěného areálu vandalskou demolicí částí  budov.

Od roku 2007 je areál v majetku architektonického studia 
RIOFRIO a postupně proběhla příkladná stavební obnova 
a oživování pivovaru jako turisti cké atrakti vity, které je již 
dokončeno. Roku 2009 prohlásilo Ministerstvo kultury pivovar 
památkou. Práce v uplynulých letech v rámci řady drobných 
projektů podpořilo také Ministerstvo kultury, Středočeský kraj, 
MAS Vyhlídky a EU (SZIF).

Naleznete zde výčep s restaurací, konají se zde také prohlídky 
včetně degustace piva.
Veřejnosti  přístupný 
� www.lobec.cz � Lobeč 34, 27736
GPS: N 50°45´75.98“    E 14°66´64.20“
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❹ Klemperka - Nachází se v šemanovickém dole na Kokořínsku. 
Klemperka je umělá, rukou člověka vytesaná jeskyně 
pozoruhodných rozměrů. Byla vytesána podél vodorovné pukliny 
v kvádrových pískovcích 5 m vysoko nad současným dnem údolí. 
Počátkem 19. století  to byl úkryt loupežníka Klempery.

❺ Klácelka - sochař Václav Levý ve 40. letech 19. století  vytvořil 
reliéfy zpodobňující na základě bajky Ferina lišák tehdejšího 
spisovatele F. M. Klácela ve zvířecích postavách symboly 
lidských slabostí . Prostor před jeskyňkou se nazývá Blaník. Zde 
Václav Levý vytesal reliéfy Jana Žižky, Prokopa Holého, Zdeňka 
Zásmuckého a postavy trpaslíků kovajících zbraň blanickým 
rytí řům. Na blízké skalce je vytesán kalich.

❻ Vošti ny
Vošti ny jsou nepravidelnou, více či méně hustou sítí  drobných 
prohlubní či jamek na povrchu skal. Jsou typické zejména pro 
pískovce. Nebezpečím pro vošti ny je turismus a horolezectví 
– i návštěvníci mají na svědomí jejich poškozování tí m, že je 
osahávají, či dokonce části  ulamují. 

Horolezci
Kokořínské lesy jsou však také v hledáčku nadšených horolezců. 
Nachází se zde přes 80 různých lezeckých možností . Mezi známé 
lokality patří skály u Lhotky a Štampachu (např. skála Vodník, nebo 
Zelený slon), skály u Kokořína a Hradska (např. Hlava, či Kominík) 
a skály u Harasova (Krvomlýnské kolo či Ladčina věž).
Horolezecká eti ka z důvodu křehkosti  pískovce prosazuje 
maximální ohleduplnost ke skále. Zakázány jsou kovové skoby či 
vklíněnce a k jištění lze použít pouze měkké smyčky a popruhy 
nebo trvale osazené fi xní jištění (pískovcové kruhy).

❸❻

❷

❶

❺

❹
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Naturpark 12 ¯ výběrová káva
web → www.naturpark12.cz 
Kokořín 12, 27723 Kokořín

Košíkářství ¯ Petr Král
web → www.kosikarstvikral.wbs.cz
Družstevní 1298, 27601 Mělník

Parostrojní pivovar Lobeč
web → www.lobec.cz
Lobeč 34, 27736 Lobeč

Hlavenec ¯ Farma Smotlacha
FB → www.facebook.com/farmaSmotlacha
Hlavenec 3, 29474 Předměřice nad Jizerou

Cítov ¯ Cítovská vajíčka
web → www.zemedelskacitov.cz 
Cítov čp. 1, Cítov 277 04

Jahodárna Vraňany Hanč
web → www.jahodarna-vranany.cz
Vraňany 230, 277 07 Vraňany

Vinařství Kraus
web → www.vinarstvi-kraus.cz
Přístavní 1282, 27601 Mělník

Bettina Lobkowicz Vinařství
web → www.lobkowicz-vinarstvi.cz
Plavební 754, 27601 Mělník

Vinařství Liběchov
web → www.lobkowicz-vinarstvi.cz
Pod Kostelíčkem 281, 277 21 Liběchov 

34
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Trasy pěší

Možnosti  pěší turisti ky jsou zde v podstatě neomezené. Nalez-
nete zde bezpočet cest a stezek. Je jen na Vašem rozhodnutí , 
jak náročnou trasu zvolíte. Lze jít kratší vycházky i náročné ce-
lodenní výlety.

       MÁCHOVA CESTA
Lhotka - mlýn Štampach (2 km) - Harasov (4 km) - U Grobiána 
(6,5 km) - Kokořín, Dolina (8,5 km) - Pokličky, rozc. (10,5 km)  
-Vojtěchov (12 km) - Ráj (13,5 km) - Krásná rokle (15 km) - rozc. 
Pod Drnclíkem (16,5 km) - rozc. Pod Lipovým vrchem (17,5 km) 
- Houska, rozc. (18 km)

        MŠENO - KOKOŘÍNSKÝ DŮL - KOČIČINA
Mšeno - Bílka rozc. (1,5 km) - Sedlec (2 km) - odbočka 
do Vrbodolu (4,5 km) - Kočičina, pod Hradskem (5 km) 
- U Grobiána (6 km)

       MŠENO - POKLIČKY
Mšeno - Bílka, rozc. (1,5 km) - Náckova rokle, rozc. (3 km) 
- rokle Apatyka (4 km) - Pokličky, rozc. (5km)

       MŠENO - KOKOŘÍNSKÝ DŮL - CHUDOLAZY
Mšeno - Mšeno, koupaliště (0,5 km) - pod hájovnou 
Na Rovinách (1,5 km) - Švédský val (2 km) - Obří hlava a žába 
(2,5 km) - Pokličky (4,5 km) - Pokličky, rozc. - Jestřebice, bus 
(5 km) - Šemanovický důl (8 km) - U Spáleného vrchu (9,5 km) 
- rozc. pod Horní Vidimí (11 km) - Horní Vidim, bus (12 km) - 
Dolní Vidim záp. okraj (14 km) - Království (16 km) - Chudolazy, 
bus (17,5 km)

36

        MŠENO - KOKOŘÍNSKÝ DŮL - KOČIČINA

       
Lhotka - mlýn Štampach (2 km) - Harasov (4 km) - U Grobiána 

       

       

návštěvníci
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        TURISTICKÝ OKRUH ČERVENÉ PSANÍČKO
Autokemp Kokořín, Dolina - skalní převis U bobříka odvahy 
- Na panském (1,5 km) - autokemp Kokořín, Dolina (3,5 km)

         SKRAMOUŠ - LOBEČ - HOUSKA
Skramouš, vlak - Lobeč (3 km) - Nosálov, okraj vsi (5 km) - Fučík 
(6,5 km) - Pod Lipovým vrchem, rozc. (8 km) - Houska, rozc. (8,5 km)

         JESTŘEBICE - TRUSKAVENSKÝ DŮL
Jestřebice, bus - Malá Jestřebice - Kostelíček (2 km) 
- Šemanovický důl (2,5 km) - Klemperka (5 km) 
- Truskavenský důl, rozc. (5,5 km)

        HORNÍ VIDIM - HOUSECKÉ VRCHY
Horní Vidim, bus - Dolní Vidim (1 km) - Střezivojický důl, rozc. 
(3 km) - Dobřeň (4,5 km) - Planý důl (6,5 km) - Zbrázděný vrch 
(8 km) - Konrádov (9,5 km) - Zkamenělý zámek (11 km) - rozc. 
Pod Drnclíkem (12,5 km)

Poutní cesta Blaník-Říp, etapa 6: Stará Boleslav – Mělník
Stará Boleslav - Brandýs nad Labem – zámek - U Světi ce 
- Záryby - Kostelec nad Labem - Jiřice - Lobkovice - Neratovice 
- Tuhaň - Kelské Větrušice - Kly - Záboří - Kelské Vinice 
- Mělník - hotel Ludmila - Mělník–zámek

Poutní cesta Blaník-Říp, etapa 7: Stará Boleslav – Mělník
Mělník,zámek - Hořínský park, u mostu - Hořín,zámek 
- Mělník, zdymadlo - Vrbno - Lužec nad Vltavou - Vraňany 
- Mlčechvosty - Jevín - Pomoklina - Cti něves - Říp

       SPOJKA Z TRASY NA POKLIČKY DO ROKLE MOČIDLA
U Faraona, rozc. - Náckova rokle, rozc. (0,5 km)

        VELKÝ MŠENSKÝ OKRUH
Mšeno - Bílka, rozc. (1,5 km) - Sedlec (2 km) - Na panském 
(3,5 km) - Kokořín, Dolina (5 km) - tábořiště U splávku (6 km) 
- Nedamy, jeskyně (6,5 km) - Malá Jestřebice (9 km) - Jestřebice, 
bus (10 km) - odb. k Jestřebickým Pokličkám (11,5 km) - Vojtě-
chov, rozc. (12,5 km) - Švédský val (14,5 km) - pod hájovnou Na 
Rovinách (15 km) - Mšeno, koupaliště (16 km) - Mšeno (16,5 km)

        KOKOŘ. DŮL - PLANÝ DŮL - STŘEZIVOJICE - NEDVĚZÍ
Vojtěchov, rozc. - Planý důl, rozc. (2,5 km) - Střezivojice, u hřiště 
(4,5 km) - Střezivojice, bus (5,5 km) - Na spáleništi  (6 km) - rozc. 
u Dražejova (8 km) - Nedvězí, rozc. (9 km)

        SKALNÍM MĚSTEM DO STŘEZIVOJIC
Nad Studáneckou roklí - Bludiště (0,2 km) - Ráj (2 km) - Zbrázdě-
ný vrch (5 km) - Kamenný důl, jeskyně (6,5 km) - Pod Kostelečky 
(9,5 km) - Na spáleništi  (10,5 km) - Střezivojice, bus (11 km)

        KOKOŘÍNSKÝ DŮL - KOKOŘÍN - ZIMOŘSKÝ DŮL
Kokořín, Dolina - odb. ke hradu Kokořín (0,5 km) - Kokořín, 
obec (2,5 km) - Truskavenský důl, rozc. (4 km) - Zimořský důl, 
rozc. (6 km)

        OKRUH Z KOKOŘÍNSKÉHO DOLU PŘES HRADSKO
U Grobiána - Kočičina, pod Hradskem (1 km) - Hradsko (2 km) 
- U Grobiána (3 km)
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● NAUČNÁ STEZKA VRBNO – ZELČÍN
Stezka se nachází poblíž ZOOPARKU Zelčín. Je dlouhá 3,5 km, má 
13 zastavení a přináší poznatky o tomto regionu a zdejších obcích.

● NAUČNÁ STEZKA SLATINNÁ LOUKA LIBLICE 
– ZÁMEK LIBLICE
Naučná stezka prochází okolím barokního zámku Liblice, 
zámeckou oborou, a poté po obvodu přírodní rezervace 
Slati nná louka u Liblic a seznamuje s architekturou, historií, 
faunou, fl órou a přírodními poměry lužního lesa a mokřadních 
luk v zámecké oboře.

● NAUČNÁ STEZKA VLADYKY SUDY
Krajinou obce Sudovo Hlavno vede naučná stezka vladyky 
Sudy. Je dlouhá 3 km. Na 4 tabulích se turisté dozví zajímavosti  
z historie i současnosti  vesnice, pro děti  jsou připraveny hádanky 
o rostlinách a  zvířatech, žijících na zdejších polích a v lesích.

Naučné stezky

● MÁCHOVA CESTA
červeně značená trasa z Mělníka přes Kokořín, Housku a Bez-
děz do Doks, kudy nejméně dvakrát básník Karel Hynek Mácha 
putoval a odkud čerpal literární moti vy.

● NAUČNÁ STEZKA HRADIŠŤ
Vede z obce Kadlín na vrch Hradišť (délka 600m) a seznamuje 
prostřednictvím informačních panelů s polní fl órou a faunou. 
Není značena.

● NAUČNÁ STEZKA MĚLNÍK – CHLOUMEK
Stezka v chloumeckém lese je opatřena několika informačními 
panely na různých místech trasy. Tato stezka je pro návštěvníky 
jak edukati vní, tak zábavná.

● NAUČNÁ STEZKA POKLADY HARASOVA
Stezka vás provede po přírodních i kulturních pokladech 
méně známé části  Kokořínského dolu. Trasa stezky patří 
k nenáročným, pro rodiny s kočárky je určena zkrácená verze vedoucí 
po žluté turisti cké značce.
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Cyklotrasy a cyklostezky

Celé území TO Mělnicko Kokořínsko je protkána cyklotrasami. 
Na některých místech se cyklisté pohybují po hlavních silničních 
tazích v kombinaci s občerstvovacími zastávkami. 

0001 Nosálov – Houska - Nosálov
       2 Vrbno – Mělník – Horní Počaply – Velké Březno
0003 Libovice – Vrátenská hora - Vojetí n
0008 Nosálov – Zahájí – V Lukách
0009 Mělnické Vtelno – Kadlín - Stránka – Mšeno – Vojtěchov
0010 Kokořín,Dolina – Dolní Zimoř – Želízy
0011 Truskavenský Důl – Klemperka – Dobřeň
0012 Vojtěchov - Dobřeň - Vidim – Tupadly – Malý Hubenov, rozc.
0014 Nosálov – Bezdědice,rozc. Pankrác,rozc. – Doksy 
    24 Mělník – Liběchov – Štětí  – Račice  
0057 Liběchov – Brocno – Lhota, rozc.
0039 Podbrahy – Hlavenec, rozc. – Lhota – Křenek 
141 Liblice - Lhotka
142 Lhotka – Ráj
143 Ráj – Nosálov – Sudoměř
203 Mělník – Lhotka
211 Ráj – Tubož (Do Dubé a Lhoty neznačeno)
211 Lhota, rozc. – Kozly
8156 Hlavenec, rozc. – Dolní Slivno
8162 Kly – Košátky – Křenek
8169 Lhotka (ryb.) – Vysoká – Zimořský Důl
8170 Kroužek – Nebužely – Řepín – Řepínský Důl
8171 Mělník, Podolí – Malý Újezd – Jelenice

Lodní doprava

Město Mělník leží na soutoku dvou největších českých řek Labe 
a Vltavy. V minulosti  byly řeky využívány především k přepravě 
nákladů, v současné době tuto funkci řek stále častěji nahrazuje 
funkce rekreační. Osobní, vyhlídkové i mezinárodní hotelové 
lodi brázdí hladiny řek především v době prázdnin. Vyplout na 
řeku můžete i  při vyhlídkové plavbě nebo přívozem. V plavební 
sezoně zajištuje vyhlídkové plavby loď Fidelio. Plavby na lodi 
pro 22 cestujících lze objednat jako jednohodinové 
a dvouhodinové a celodení např. do Prahy.
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            Ubytování

Největší zastoupení mají ubytovací zařízení ve městě Mělník 
a jeho přilehlém okolí. 

Stravování

HOŘÍN → Ubytování v Zooparku Zelčín
KOKOŘÍN → ATC Kokořín-kemp � Penzion Kokořín � Penzion 
Malba � Penzion Milča � Hotel Kokořín � Kraus - letní byty
� Pension U báby Šubrový � Nostalgická myš 
LHOTA → Blue Lake House
LIBĚCHOV → Rezidence Liběchov
LIBLICE → Zámek Liblice
LOBEČ → Zámek Lobeč � Pivovar Lobeč
MEDONOSY → Penzion u Červených vrat
MĚLNÍK → Hotel Olympionik � Penzion U Zámku � Autocamp 
Mělník � Dobrý kanec - hosti nec � Penzion Hana
OBŘÍSTVÍ → Penzion Na Kmíně
TUHAŇ → Penzion v Tuhani
VIDIM → Dům zaniklých řemesel
ŽELÍZY → Kemp Želízy

DOBŘEŇ → Drákulova krčma
DOLNÍ BEŘKOVICE → Restaurace Na Knížecí
KOKOŘÍN → Hotel Kokořín � U báby Šubrový � Restaurace 
Pobuda � Nostalgická myš � Hospoda U Grobiána � U Koně

LIBĚCHOV → Rezidence Liběchov
LIBLICE → Zámek Liblice
LOBEČ → Zámek Lobeč � Pivovar Lobeč
MĚLNÍK → Autocamp Mělník � Vinný dvůr � Restaurace 
U Šatlavy  � Restaurace Hotel Olympionik � U ještěra � Němý 
Medvěd � Na Hradbách � Sakura Sushi � Kafe Mělník � Pizze-
ria Piranha � Restaurace Bez názvu � Daniel's Burger 
� Namastaey India Restaurant � Dobrý Kanec Hosti nec 
MĚLNICKÉ VTELNO → Rodinný pivovar Neumann
OBŘÍSTVÍ → Restaurace Na Štěpáně � Na Kmíně
VYSOKÁ → Kavárna Arcadis � Harabistro

               Půjčovny

CYKLOSERVIS
prodejna a půjčovna kol
Smetanova 3922, 276 01 Mělník
tel. 722 475 711

PŮJČOVNA ELEKTROKOL
Pavel Marek
Želízy 122, 277 21
tel. 777 803 211, (776 755 121 - English, Deutch)

KOMPLETNÍ SEZNAM SLUŽEB
naleznete na www.melnicko-kokorinsko.cz

            Ubytování

               Půjčovny
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Turistická informační centra

TIC Mělník
Turisti cké informační centrum denně poskytuje potřebné infor-
mace o městě Mělník a jeho nejbližším okolí. V TIC lze zakoupit 
mapy, průvodce, publikace, propagační, dárkové předměty 
s moti vem Mělníka, turisti cké vizitky, výletky a minivýletky, 
nálepky, pamětní mince, pohlednice, magnety a originální 
vystřihovánky s mělnickými moti vy. Oblíbeným suvenýrem je 
i vynikající mělnické víno.

Z Turisti ckého informačního centra se konají denně prohlídky 
mělnického podzemí a studny.
Legionářů 51, 276 01 Mělník, tel.: 602 679 552
www.ti cmelnik.cz

TIC NOSTALGICKÁ MYŠ
Turisti cké informační centrum na Kokořínsku. 
Šemanovice 7, 277 23 Kokořín, tel.: 739 248 850 
www.nostalgickamys.com

TIC LIBĚCHOV
Součástí  služeb centra je prodej upomínkových předmětů, 
suvenýrů, pohlednic a poštovních známek. Nabízí informační 
letáčky především o Kokořínsku a Mělnicku. Poskytuje informa-
ce o cykloservisech, plavebním řádu a blízkých kempech.

OTEVÍRACÍ DOBA INFOCENTRA:
květen, červen a září: o víkendech
červenec a srpen: ÚT-NE
(říjen až duben zavřeno)
Rumburská 40, 277 21 Liběchov, tel.: 720 978 590
www.libechov.cz
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