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HHrraaddyy    

nnaa  MMllaaddoobboolleessllaavvsskkuu  
 

Zvířetice, Michalovice a Mladá Boleslav,  

10. června 2017 
 
 
 

Odjezd:  

 

Odkud Přestup Kam Jízdné 

Pardubice (odjezd 
v 7:10 – Ex578 
František Kmoch) 

Kolín (příjezd 
v 7:29, odjezd 
v 7:44 – R1110) 

Bakov nad 
Jizerou 
(příjezd v 
8:47) 

149 kč 

 

 

Sraz: V hale hlavního nádraží nejpozději do 6:50 

Trasa 1 – přes tři hrady (délka 16 km, převýšení 346 m): Vystoupíme na 
železniční stanici Bakov nad Jizerou (příjezd v 8:47). Poté se vydáme po 
modré směrem doprava na zříceninu hradu Zvířetice. Po prohlídce zříceniny 
se vrátíme stejnou cestou zpět k železniční stanici Bakov nad Jizerou. 
Odtud pokračujeme dále po modré na rozcestí Bakov nad Jizerou - 
stadión. Zde se k modré připojuje červená. Pokračujeme dále po modré (a 
červené) až na rozcestí Bakov nad Jizerou – Rybní důl. Zde se modrá a 
červená rozcházejí. My přejdeme na červenou, která vede podél levého 
břehu řeky Jizery. Po ní dojdeme na rozcestí se žlutou Josefův Důl. My 
pokračujeme po čevené podél levého břehu Jizery až k mostu. Zde 
přejdeme Jizeru a dorazíme na rozcestí červené, modré a zelené Debř – 
přejezd. Pozor, zde se střetávají dvě červené trasy! Zatímco jedna z nich 
vede souběžně s modrou ve směru od řeky Jizery, ta druhá odbočuje doleva 
a vede souběžně s cyklotrasou č.17 podél pravého břehu Jizery. My se 
vydáme po té druhé, které vede podél pravého břehu řeky Jizery. Po ní 
dojdeme na rozcestí se žlutou Michalovice. Zde odbočíme doprava na 
silnici, která nás dovede na neznačenou cestu k zřícenině hradu 
Michalovice (vstup je zpoplatněn). Po prohlídce zříceniny se vrátíme tou 
samou cestou na rozcestí Michalovice. Odtud pokračujeme po červené ve 
směru toku Jizery kolem rozcestí Podlázky až na rozcestí Mladá Boleslav, 
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které se nachází na levém břehu Jizery. Pozor, zde se opět střetávají dvě 
červené trasy! Zatímco jedna z nich vede rovně souběžné s modrou, ta 
druhá odbočuje doprava a vede souběžně s modrým místním okruhem. My 
se vydáme po té druhé. Na rozcestí Mladá Boleslav tedy odbočíme 
doprava, mineme kostel Nanebevzetí P. Marie  a poté, co přejdeme 
Staroměstské náměstí, se dostaneme k hradu Mladá Boleslav. Zde sídlí 
Muzeum Mladoboleslavska. Po prohlídce hradu pokračujeme po červené (a 
místní modré) ulicí Pražská brána, ze které krátce sejdeme po Křížkových 
schodech na ulici Nádražní. Zde se červená rozchází s místním modrým 
okruhem. My pokračujeme po červené ulicí Nádražní až na rozcestník Mladá 
Boleslav – žvs., most. Zde červenou opustíme a pokračujeme dál ulicí 
Nádražní, po které je vedena cyklotrasa č.8148, až na nádraží Mladá 
Boleslav hl.n. Zde výlet končí. 

Trasa 2 – přes dva hrady (délka 12 km, převýšení 237 m): Až k zřícenině 
hradu Michalovice stejně jako trasa 1. Poté se vrátíme zpět po červené na 
rozcestí Debř – přejezd. Následně opustíme červenou a vydáme se ulicí 
Bojovníků za svobodu, které vede přímo podél trati. Ta nás zavede přímo k 
železniční stanici Mladá Boleslav-Debř. Zde výlet končí. 

Občerstvení: Josefův důl (Restaurace pod Lipami), Debř (U Mendlíků) a 
Mladá Boleslav 

Mapa: Edice zelených map KČT č.17 – Dolní Podjizeří, Mladoboleslavsko a 
Nymbursko 

Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, email: egova@seznam.cz, 
mobil 739 569 070. 

Vstupné: 

 

 Vstupné Otevírací doba 

Zvířetice - neomezená 

Michlovace 
Plné: 40 kč 

Děti do 15-ti let: 10 kč 
Senioři: 20 kč 

10:00 – 17:00 

Mladá Boleslav 
Plné: 40 kč 

Snížené: 20 kč 
9:00 – 12:00 a 
13:00 – 17:00 
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Odjezdy zpět (trasa 1):  

 
 

Odkud Přestup Kam Jízdné 

Mladá Boleslav 
(odjezd v 15:22 
– R1107)  

Kolín (příjezd 
v 16:11, odjezd 
v 16:27 – EC281 
Jan Jesenius) 

Pardubice 
(příjezd v 
16:47) 

137 kč 

Mladá Boleslav 
(odjezd v 16:06 
– Os6051)  

Nymburk (příjezd 
v 16:51, odjezd 
v 17:01 – 
Os5833) 
Kolín (příjezd 
v 17:28, odjezd 
v 17:35 – Rx895 
Bouzov) 

Pardubice 
(příjezd v 
17:59) 

141 kč 

Mladá Boleslav 
(odjezd v 17:22 
– R1109) 

Kolín (příjezd 
v 18:11, odjezd 
v 18:27 – EC283 
Slovenská strela) 

Pardubice 
(příjezd v 
18:47) 

137 kč 

Mladá Boleslav 
(odjezd v 18:06 
– Os6053) 

Nymburk (příjezd 
v 18:51, odjezd 
v 19:01 – 
Os5837) 
Kolín (příjezd 
v 19:28, odjezd 
v 19:35 – Rx897 
Moravan) 

Pardubice 
(příjezd v 
19:59) 

141 kč 

Mladá Boleslav 
(odjezd v 19:22 
– R1111) 

Kolín (příjezd 
v 20:11, odjezd 
v 20:25 – RJ579 
František Kmoch) 

Pardubice 
(příjezd v 
20:45) 

137 kč 
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Odjezdy zpět (trasa 2):  

 
 

Odkud Přestup Kam Jízdné 

Mladá Boleslav-
Debř (odjezd v 
14:04 – Os9569)  

Mladá Boleslav 
(příjezd v 14:10, 
odjezd v 15:22 – 
R1107) 
Kolín (příjezd 
v 16:11, odjezd 
v 16:27 – EC281 
Jan Jesenius) 

Pardubice 
(příjezd v 
16:47) 

144 kč 

Mladá Boleslav-
Debř (odjezd v 
15:50 – Os9574) 

Turnov (příjezd 
v 16:28, odjezd 
v 16:42 – R1273) 

Pardubice 
(příjezd v 
18:54) 

208 kč 

Mladá Boleslav-
Debř (odjezd v 
16:04 – Os9573) 

Mladá Boleslav 
(příjezd v 16:10, 
odjezd v 17:22 – 
R1109) 
Kolín (příjezd 
v 18:11, odjezd 
v 18:27 – EC283 
Slovenská Strela) 

Pardubice 
(příjezd v 
18:47) 

144 kč 

Mladá Boleslav-
Debř (odjezd v 
17:55 – Os9575) 

Mladá Boleslav 
(příjezd v 18:01, 
odjezd v 18:14 – 
Os6053) 
Nymburk (příjezd 
v 18:51, odjezd 
v 19:01 – 
Os5837) 
Kolín (příjezd 
v 19:28, odjezd 
v 19:35 –Rx897 
Moravan) 

Pardubice 
(příjezd v 
19:59) 

144 kč 

 
 
 

Výlet připravil a vede Martin Horák (mobil 776 115 408) 
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Vlastivědně - poznávací text 
 
 
[1]  Zvířetice – Zvířetice jsou rozsáhlá zřícenina hradu přestavěného na 
renesanční zámek nad vesnicí Podhradí asi 2 km jihozápadně od města 
Bakov nad Jizerou ve výšce 250 m n. m. Od roku 1958 je zřícenina 
chráněna jako kulturní památka ČR. Hrad založil na počátku 14. století nad 
řekou Jizerou Zdislav z Lemberka, jeden ze tří synů Havla z Lemberka, 
zakladatele hradu Lemberk, klášterů a městeček v Jablonném v Podještědí i 
Českém Dubu. Zdislav i jeho četní potomci se psali zprvu z Lemberka, 
později jako páni ze Zvířetic. Zůstali zde do roku 1504. Zdislav měl dva syny, 
celou řadu vnuků a pravnuků. Po pánech ze Zvířetic a nedlouhém vlastnictví 
Václava Sezimy z Ústí se hradu roku 1528 ujali Vartenberkové a postupně 
jej přestavěli na renesanční sídlo – zámek. Po krátkém období let 1610 až 
1623 v postupném vlastnictví Jiřího Vratislava z Mitrovic a Jana Vlka z 
Kvítkova zámek a okolí získal mocný rod Valdštejnů, kteří zde nechali 
postavit barokní kapli. V druhé polovině 17. a v 18. století sloužil objekt už 
jen správě panství jako sídlo vrchnostenských úřadů. Roku 1693 zámek 
vyhořel. Byl sice opraven, ale zásah blesku v roce 1720 způsobil nový ničivý 
požár a pak už byl zámek definitivně opuštěn. V dalších letech byl zámek 
rozebírán na stavební materiál, a proto rychle chátral. Ještě na kresbě a 
fotografii Karla Hynka Máchy z konce 19. století můžeme vidět celou hradní 
věž. Její část se zřítila na přelomu 19. a 20. století. Ve 30. letech byla 
Klubem českých turistů přeměněna v rozhlednu. Později se zříceniny ujalo 
původně svazácké hnutí Brontosaurus (letní tábory dobrovolníků) a došlo k 
jeho zakonzervování a menším opravám. 

  

[2]  Michalovice – Michalovice jsou zřícenina hradu nad řekou Jizerou 3 km 
severozápadně od města Mladá Boleslav. Hrad založený ve druhé polovině 
13. století rozvětveným rodem Markvarticů stál na strmém trojúhelníkovém 
ostrohu v nadmořské výšce 250 m n. m. Od roku 1958 je chráněn jako 
kulturní památka ČR. Páni z Michalovic se v dobových listinách objevují 
poprvé v roce 1281 a jedná se o rod velmi významný. Jedním z prvních 
známých členů rodu je Jan z Michalovic, zdatný a slavný harcovník po 
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rytířských turnajích, opěvovaný v oslavné básni Ulricha z Freiberga. 
Zúčastnil se celé řady rytířských turnajů a to nejen doma, na českém území, 
ale stanul ve šraňcích i v Porýní a ve Francii. Janovi potomci byli převážně 
vždy na straně panovníka a všichni patřili mezi předáky české šlechty. V 
roce 1468 vymřel rod pánů z Michalovic po meči a to v osobě Jindřicha 
Kruhlaty z Michalovic v bitvě u Turnova. Sestra posledního pána z 
Michalovic Magdaléna byla provdaná za Jana z Cimburka a Tovačova. 
Tovačovští ale na hradě nesídlili, ani jej neudržovali a tudíž se o 
Michalovicích již v roce 1513 píše jako o opuštěném pustém hradě. 
Předhradí Michalovic bylo čtverhranné a chránil ho příkop. Zástavbu 
neznáme, pouze v jihozápadním nároží se dochoval malý fragment zdiva. 
Přístupová cesta do hradního jádra překonala druhý příkop, prošla úzkým 
parkánem a vstoupila na hradní nádvoří. Jeho dominantou je dochovaná věž 
zvaná Putna, za kterou stál palác na půdorysu písmene L, v jehož jižní stěně 
se dochovaly pozůstatky dvou prevétů. Zadní a obě boční strany jádra 
obíhal široký parkán. Věž Putna měla původně dva vstupy. Jeden vedl do 
prvního patra, odkud bylo možné otvorem v podlaze vstoupit do přízemí. 
Druhý vstup vedl do druhého patra, odkud vedla chodbička v síle zdi do 
třetího patra. Místnosti v prvním a druhém patře byly zaklenuté kupolí. 
Náklon věže je způsoben podkopáním v 19. století. Věž se potom roztrhla a 
naklonila. Říká se, že to zavinili hledači pokladů v 19. století. Podle pověsti 
byl někde u věže zakopán poklad. V roce 1935 pracovníci Českých drah 
spojovali oba díly roztržené věže a přímo pod ní našli váček se zhruba 470 
stříbrnými mincemi z dob třicetileté války. Od roku 1911 funguje jako 
rozhledna. 
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[3]  Mladá Boleslav – Mladoboleslavský hrad stojí na Staroměstském 
náměstí v Mladé Boleslavi na ostrožně při soutoku Jizery a Klenice. Od roku 
1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky. Hradu předcházelo 
hradiště, které na konci 10. století založil Boleslav II. Toto hradiště zaujímalo 
kromě oblasti dnešního hradu také celé Staré Město. V polovině 13. století 
zůstala využívána pouze špice hradiště, kde došlo k vybudování hradu, 
zbytek (zv. Hroby) byl opuštěn. K roku 1262 je zmiňován poslední kastelán 
hradu, Jaroslav z Michalovic z rozrodu Markvarticů. V roce 1344 pak došlo k 
přenesení města z údolí Klenice (dnes předměstí Podolec) do lokality Hroby 
a na místě královského hradu bylo vybudováno nové sídlo, které páni z 
Michalovic drželi do roku 1468. V tom roce jej získali Tovačovští z Cimburka. 
Na počátku 16. století za Jana ze Šelmberka prošel pozdně gotickou 
přestavbou. Ta se projevila především do podoby obytných částí, které 
získaly téměř zámecký charakter. Obrannou část doplnil bollwerk nad 
soutokem Jizery a Klenice. Za Krajířů z Krajku po roce 1548 a zejména pak 
po požáru v roce 1555 prošel hrad renesanční přestavbou, kterou patrně 
provedl Matteo Borgorelli. Poté, co došlo v roce 1595 k vykoupení města z 
poddanství, ztratil hrad svoji rezidenční funkci. Za třicetileté války jej 
zdevastovala švédská vojska, po jejím skončení byl v rozvalinách a sloužil 
jako zvonařská dílna rodiny Pricquey. Na počátku 18. století prošel 
přestavbou na kasárna, ovšem největší vliv na podobu hradu měla až 
přestavba z let 1752–1753 od Ignatze Palliardiho. Během této přestavby 
došlo ke zvýšení objektu o patro, nové zastřešení obou věží a také k 
vystavění severovýchodního a severozápadního křídla. Kasárna byla na 
hradě umístěna do roku 1940, kdy jej nahradilo internační středisko Židů z 

okolí, kteří odtud byli 
deportováni do Terezína či 
Polska. V roce 1943 se sem 
vrátila armáda, ovšem od 
začátku 50. let do roku 1972 
sloužil jako skladiště textilu. 
Od poloviny 70. let procházel 
zdevastovaný areál 
rekonstrukcí, ukončenou na 
počátku 90. let 20. století. Od 
roku 1972 je na hradě 
umístěn státní okresní archiv 
a Muzeum 
Mladoboleslavska. 
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