
 KČT, odbor Valašské Meziříčí 
www.kctvm.wz.cz 

 

pořádá ve dnech 2. – 6. července 2022 

Kokořínsko 

 

Odjezd:                v sobotu 2. července v 6:00 hodin z ČSAD Valmez  

Příjezd: ve středu 6. července okolo 20 hodin aut.st. ČSAD Valmez 

Cena: 4.500 kč člen KČT 
4.900 kč nečlen KČT  

Upozornění:        Cena nemusí být konečná, ceny za ubytování se mohou změnit. Cena 
bude upřesněna na konci března 2022. 

Přihlášky:            Jana Cabáková,  tel. 725 280 379,  janakctvalmez@seznam.cz 

Platba:                  Záloha 1.000 kč zaplatit do 15.února 2022 na č.ú. 243278365/0600  
                              Do poznámky napište Kokořínsko a příjmení za koho je platba. 
                              Celou částku doplatit do 31.května 2022. 
                              V ceně akce je ubytování, doprava a polopenze. 
 
Ubytování:           V penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech u Máchova jezera  
                              ve 2-6 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením 

 
Upozornění: - výlet je na vlastní riziko   
                              - nutno dodržovat platné covid podmínky 

- pro účastníky akce platí stornovací podmínky KČT  Val.Meziříčí 
- přihlášení se budou zařazovat postupně až do naplnění autobusu  

 

 

Na výlet vás srdečně zve Jana Cabáková, vedoucí zájezdu 

http://www.kctvm.wz.cz/


KOKOŘÍNSKO 

 

1. den  Bezděz   
trasa A 

Obec Bezděz (modrá) – Bezděz pod hradem (červená) – hrad Bezděz (červená) – přes Doksy 

(červená) – St.splavy žst (žlutá) – Máchovo jezero hráz (modrá) – směr Pod Šroubeným až k 

Penzionu Nový mlýn                                     (14,5km 4,5hod     stoupání 250m, klesání 375m) 

 

trasa B 

Obec Bezděz (modrá) – Bezděz pod hradem (červená) – hrad Bezděz (červená) – zpět na 

parkoviště                                                           (3km 1,5hod     stoupání 180m, klesání 180m)    

 

trasa C 

Doksy (červená) – St.splavy žst (žlutá) – Máchovo jezero hráz (modrá) – směr Pod  

Šroubeným až k Penzionu Nový mlýn                      (6km 2hod     stoupání 50m, klesání 50m) 

 

 

2. den Kokořín 
trasa A  

Harasov (červená) – Vojtěchov (zelená) – Jestřebické pokličky (zelená) – Jestřebice (červená 

NS) – Šermanovický důl-střed (cyklostezka) – Šermanovický důl-jih (žlutá) – Truskavenský 

důl (modrá) – hrad Kokořín (modrá) – parkoviště  

                                                                             (19km 6hod     stoupání 320m, klesání 310m) 

 

trasa B  

Harasov (červená) – Kokořín dolina (modrá) – hrad Kokořín (modrá) – zámek Kokořín 

(zelená) – U Grobiána (červená) – parkoviště    (10km 3,5hod   stoupání 220m, klesání 210m) 

 

trasa C  

Harasov (červená) – Kokořín dolina (modrá) – hrad Kokořín (modrá) – parkoviště 

                                                                                 (6km 2hod   stoupání 130m, klesání 120m) 

 

3. den Čertovy hlavy 

trasa A 

Zakšín (červená) – Pustý zámek (červená) – Rač (zelená) – Královka (zelená) – Tupadly rozc. 

(modrý okruh V.Levého) – Had (žlutá) – Želízy bus (modrá) - Čertovy hlavy (modrá) – přes 

jeskyni Klácelka (modrá) – Liběchov                   (20km 6hod   stoupání 350m, klesání 430m) 

 

trasa B 

Chudolazy bus (modrá) – Království (zelená) – Tupadly rozc. (modrý okruh V.Levého) – Had 

(žlutá) – Želízy bus (modrá) - Čertovy hlavy (modrá) – přes jeskyni Klácelka (modrá) – 

Liběchov                                                             (13,5km 4hod   stoupání 240m, klesání 290m) 

 

trasa C 

Tupadly bus (zelená) – Tupadly rozc. (modrý okruh V.Levého) – Had (žlutá) – Želízy bus 

(modrá) - Čertovy hlavy (modrá) – přes jeskyni Klácelka (modrá) – Liběchov     

                                                                              (8km 2,5hod   stoupání 165m, klesání 190m) 

 

 



4. den Sloup v Čechách 

 
Prohlídka skalního hradu Sloup v Čechách – kdo chce jít je nutno nahlásit při přihlášení  

 

trasa A 

parkoviště u hradu(modrá) – Sloup hřbitov (modrý vyhlídk.okruh Bílá paní) přes Bílou paní 

až na červenou a žlutou TZ po nich na Slavíček (červená) – Modlivý důl (červená) – Svojkov 

(žlutá) – zřícenina hradu Svojkov a zpět (žlutá) – Nad Bukovým údolím (žlutá a červená) po 

1 km na značku modrého okruhu Bílá paní pak zelený okruh na Maximiliánovu vyhlídku – U 

křížku (červená TZ) – rozhledna Na Stráži – neznačená na vyhlídku Medvěd – zpět k 

rozhledně (červená) – Lesní divadlo (červená TZ) – parkoviště 

                                                                            (10km 3,5hod   stoupání 430m, klesání 430m) 

 

trasa B 

parkoviště u hradu (modrá) – Sloup hřbitov (zelený Sloupský vyhlíd.okruh) – Maximiliánova 

vyhlídka – U křížku (červená TZ) – rozhledna Na Stráži – neznačená na vyhlídku Medvěd – 

zpět k rozhledně (červená) – Lesní divadlo (červená TZ) – parkoviště 

                                                                              (5km 1,5hod   stoupání 190m, klesání 190m) 

 

 

5. den Kokořínské pokličky, hrad Houska 

 
trasa A 

Romanov (žlutá Cinibulkova NS) – přes Skalní město Bludiště (žlutá Cinibulkova NS) – Obří 

hlava a žába (modrá) – Pokličky (modrá) – Náckova rokle (zelená) – Faraon – (žlutá 

Cinibulkova NS) – Mšeno                                  (11,5km 4hod   stoupání 360m, klesání 400m) 

 

trasa B 

Romanov (žlutá Cinibulkova NS) – Faraon (zelená) – Náckova rokle (modrá) – Pokličky 

(modrá) – Na Rovinách-háj (modrá) – Mšeno     (9,5km 3hod   stoupání 220m, klesání 265m) 

 

trasa C 

Romanov (žlutá Cinibulkova NS) – přes Skalní město Bludiště (žlutá Cinibulkova NS) – Na 

Rovinách-háj (modrá) – Mšeno                               (6km 2hod   stoupání 190m, klesání 230m) 

 

trasa D 

aut.zastávka Blatce, Tubož rybník po hrázi rybníka – cyklorozc.Tubož (cyklostezka vpravo) – 

hrad Houska (modrá) – Houska rozc. (červená) – Rozc. Pod Drnclíkem (zelená) – Mšeno 

                                                                            (10km 3,5hod   stoupání 340m, klesání 270m) 

 

trasa E 

aut.zastávka Blatce,Tubož rybník po hrázi rybníka – cyklorozc.Tubož (po cyklostezce vpravo) 

– hrad Houska a zpět aut.zastávka Blatce, Tubož rybník 

                                                                            (6km 2hod   stoupání 160m, klesání 160m) 
 


