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Čertovy hlavy 
sobota 13.dubna 2019 

 
 
 

Odjezd: 

 

Odkud Přestup Kam 

Pardubice (odjezd 
v 6:41 – R896) 

Kolín (příjezd 
v 7:01, odjezd 
v 7:14 – R794) 

Štětí (příjezd 
v 8:26) 

 

Sraz: V hale hlavního nádraží v dostatečném předstihu před odjezdem 

Jízdné: zpáteční do Kolína (133 kč) + Skupinová víkendová jízdenka 
Středočeský kraj (319 Kč) nebo Celodenní víkendová jízdenka Středočeský 
kraj (239 Kč). Zatímco na Celodenní víkendovou jízdenku Středočeský kraj 
za 239 Kč může jet pouze jedna osoba, na Skupinovou víkendovou jízdenku 
Středočeský kraj mohou jet dvě osoby starší 15-ti let a tři osoby mladší 15-ti 
let. Jinak obyčejné jízdné na trasu Pardubice – Štětí stojí 188 Kč a na trasu 
Liběchov – Pardubice 197 Kč. 

Trasa 1 – (délka 18 km, převýšení 247 m): Vystoupíme na železniční 
stanici Štětí (příjezd v 8:26). Poté se vydáme směrem doprava ulící U 

Nádraží. Po nějakých 320-ti m dorazíme na křižovatku s ulicí Radouňská. 
Zde odbočíme doprava, přejdeme trať na druhou stranu a hned za tratí opět 
odbočíme doprava na úzkou silničku. Po ní po 1,5 km dorazíme na 
křižovatku ve vesnici Stračí, resp. na rozcestí Stračí. Zde odbočíme doleva a 
držíme se žžlluuttéé. Po ní po 1,7 km dorazíme k Mariánské kapli. Zde zahneme 
doprava a držíme se stále žžlluuttéé. Po dalších 660-ti m se ocitneme u Hraběcí 
kaple. Zde zahneme doleva. Přitom se stále držíme žžlluuttéé. Po dalších 1,1 km 
se ocitneme u odbočky k jeskyni Mordloch a skalního útvaru Sedm 
chlebů. Po prohlídce jeskyně Mordloch a skalního útvaru Sedm chlebů 
budeme pokračovat dále po žžlluuttéé. Ta nás po 1,5 km zavede na rozcestí s 
modrou Had, které se nachází u sklaního reliéfu Had. Zde odbočíme 
doprava a držíme se stále žžlluuttéé, která vede souběžně s modrou kolem 
skalního reliéfu Sfinga. Po dalších 450-ti m dorazíme na rozcestí Harfatice, 

která se nachází u skalních reliéfů a jeskyně Harfatice. Po prohlídce reliéfů 
se vrátíme zpět tou samou cestou na rozcestí Had. Následně odbočíme 
doprava na modrou. Ta nás po 1,9 km přivede na rozcestí se zelenou 
Tupadly. Zde přejdeme na zelenou. Po ní po nějakých 100 m dorazíme k 
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Pomátníku obětem 2. světové války, u kterého se nachází restaurace 
Tupadly (kde bude možnost občerstvení). Poté se vrátíme zpět tou samou 
cestou na rozcestí Tupadly. Zde odbočíme doleva na modrou, která vede 
souběžně se zelenou podél mokřadu dolní Liběchovky. Po 2,3 km se 
ocitneme na rozcestí zelené, modré a žžlluuttéé Želízy. Zde odbočíme doleva na 

modro-žžlluuttoouu, přejdeme Liběchovku a po nějakých 290-ti m dorazíme na 
rozcestí Želízy-bus. Pokračujeme dále po modro-žžlluuttéé. Po nějeakých 190-ti 
m se modrá se žžlluuttoouu rozchází. My se budeme držet modré, která se stáčí 
směrem doprava. Po dalších 400 m se ocitneme na rozcestí Čertovy hlavy, 
které se nachází u stejnomenného skalního reliéfu. Pokračujeme dále po 
modré. Po dalších 650-ti m dorazíme k jeskyni Klácelka. Držíme se dále 
modré. Po ní po dalších 670-ti m dorazíme na rozcestí se zelenou Boží 
Voda. Zde odbočíme doleva a držíme se dále modré, která nyní vede 
souběžně se zelenou a cyklotrasou č.0057. Po dalších 430-ti m dorazíme na 
rozceztí s cyklotrasou č.24. Zde odbočíme doleva na cyklotrasu č.24. Po ní 
po nějakých 270-ti m dorazíme na křižovatku s ulicí Rumburská. Zde 
odbočíme doprava a držíme se stále ulice Rumburská. Po 380-ti m (u 
hřbitova) odbočíme doleva na ulici Pod Kostelíčkem. Po ní po dalších 300 m 
dorazíme k začátku křížové cesty. Po křížové cestě vysoupáme ke kapli sv. 
Duch s výhledem na horu Říp. Poté odbočíme doprava na zelenou. Po ní po 
420-ti dorazíme na rozcestí s modrou Liběchov. Zde je možné se občerstvit 
v restauraci Liběchovická beseda a prohlédnout si exteriéry zámku 
Liběchov, který se nachází v rekonstrukci po povodních, a zámecký park. 
Poté budeme pokračovat ulicí Litoměřická. Po nějakých 380-ti m odbočíme 
doleva na ulici Nádražní, která nás zavede na vlakové nádraží Liběchov, 
kde výlet končí. Od restaurace Liběchovická Beseda je nádraží vzdáleno 
nějakých 1,1 km. 

Trasa 2 – (délka 13 km, převýšení 177 m): Až k rozcestí Harfatice, které 
se nachází u skalních reliéfů a jeskyně Harfatice, stejně jako trasa 1. 

Zatímco skupina 1 se po prohlídce reliéfů vrací zpět na rozcestí Had, my 
budeme dále pokračovat po žžlluuttéé, která vede souběžně s modrou. Po 
nějakých 250-ti m se žžlluuttáá s modrou rozchází. My se budeme držet žžlluuttéé, 
která odbočuje doleva. Po dalších 1,3 km se ocitneme na rozcestí žžlluuttéé, 
modré a zelené Želízy. Zde odbočíme doleva na modro-žžlluuttoouu, přejdeme 
Liběchovku a po nějakých 290-ti m dorazíme na rozcestí Želízy-bus. 

Pokračujeme dále po modro-žžlluuttéé. Po nějakých 190-ti m se modrá se žžlluuttoouu 
rozchází. My se budeme držet modré, která se stáčí směrem doprava. Po 
dalších 400 m se ocitneme na rozcestí Čertovy hlavy, které se nachází u 
stejnojmenného skalního reliéfu. Pokračujeme dále po modré. Po dalších 
650-ti m dorazíme k jeskyni Klácelka. Držíme se dále modré. Po ní po 
dalších 670-ti m dorazíme na rozcestí se zelenou Boží Voda. Zde odbočíme 

doleva a držíme se dále modré, která nyní vede souběžně se zelenou. Po ní 
po dalších 560-ti m dorazíme k rozcestí Liběchov-kemping. Zde 
pokračujeme dál po modro-zelené až k 620 m vzdálenému rozcesí 
Liběchov. Zde je možné se občerstvit v restauraci Liběchovická beseda a 
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prohlédnout si exteriéry zámku Liběchov, který se nachází v rekonstrukci po 
povodních, a zámecký park. Poté budeme pokračovat ulicí Litoměřická. Po 
nějakých 380-ti m odbočíme doleva na ulici Nádražní, která nás zavede na 
vlakové nádraží Liběchov, kde výlet končí. Od restaurace Liběchovická 
Beseda je nádraží vzdáleno nějakých 1,1 km. 

Občerstvení: Tupadly – restaurace Tupadly (pouze trasa 1), Liběchov – U 
Přemysla (pouze trasa 1) a Liběchov – Liběchovická Beseda (trasa 1 i 2) 

Mapa: Edice zelených map KČT č.16 Mělnicko a Kokořínsko 

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

Odjezdy zpět:  

 

Odkud Přestup Kam 

Liběchov (odjezd 
v 12:59 – Os6410) 

Štětí (příjezd 
v 13:04, odjezd 
v 13:30 – R789) 
Kolín (příjezd 
v 14:40, odjezd 
v 15:02 – EC117) 

Pardubice 
(příjezd 
v 15:21) 

Liběchov (odjezd 
v 14:59 – Os6412) 

Štětí (příjezd 
v 15:04, odjezd 
v 15:30 – R791) 
Kolín (příjezd 
v 16:40, odjezd 
v 17:02 – EC145) 

Pardubice 
(příjezd 
v 17:21) 

Liběchov (odjezd 
v 16:59 – Os6414) 

Štětí (příjezd 
v 17:04, odjezd 
v 17:30 – R793) 
Kolín (příjezd 
v 18:40, odjezd 
v 19:02 – Ex545) 

Pardubice 
(příjezd 
v 19:21) 

 

 

Tak se koukejte přihlásit, protože pouze a jen s kvalifikovanými vedoucími 
KČT Slovan Pardubice poznáte ty pravé krásy světa.  

 

Výlet připravil a vede Martin Horák (mobil 776 115 408) 
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Vlastivědně - poznávací text 

 
 

[1]  – Štětí – Štětí (německy Wegstädtl) je město v jihovýchodní části, na 
samé hranici Ústeckého kraje. Leží na pravém břehu Labe, v polokruhu 
obklopeném svahy stoupajícími na sever a na východ k vysočině (západní 
okraj Dubské plošiny). Tyto svahy se sklání na jih a na mnoha místech byly 
porušeny někdejšími vodopády. Takto vytvořeným stržím se říkalo „Příkopy“. 
Na druhém břehu Labe se táhne zalesněná výšina. Město leží 50 km 
severně od Prahy a 16 km od Mělníka a nacházejí se v něm největší papírny 
v České republice. Podle úředních informací trvale žije na území města 
přibližně 8 700 obyvatel. 

[2]  – Stračí – Stračí je nejbližší vsí od města Štětí, pod které patří. Je od něj 

vzdálena 1 km severovýchodním směrem pod rozsáhlými lesy a kopcem 
Špičákem (281 m). 

[3]  – Mariánská kaple – Barokní kaplička P. Marie pochází z konce 18. 
století a stojí při lesní cestě z Ješovic do Brocna. Má čtvercový půdorys s 
půlkruhovým závěrem, na bocích jsou pilastry, na průčelí zdvojené lizény. 
Vstupní branka je půlkruhově sklenutá a nad ní je trojúhelníkový štítek, uvnitř 
je valená klenbička. Kaple se nazývala Marianská, nebo U krásného 
obrázku. V minulých dobách sem o svátku P. Marie chodívalo ze Štětí 
procesí. 

[4]  – Hraběcí kaple – Hraběcí kaple byla vybudována na paměť události z 
roku 1720, kdy byl na tomto místě venkovany zabit hrabě Johann Wratislav 
Clary ze Snědovic. Kaple je na žluté turistické značce vedoucí ze Želíz do 
Štětí. 

[5]  – Jeskyně Mordloch – Mordloch, nebo-li Vražednou díru, kdysi 
obývanou loupežníky, naleznete uprostřed kouzelné krajiny kokořínských 
lesů. Prohlédnete si vytesanou prostoru o rozměrech 6 x 2,5 m se skalními 
lavicemi. Na ni navazuje pseudokrasová jeskyně o celkové délce 22 m, 
vysoká pouze 0,5 m.  

[6]  – Sedm chlebů – Pískovcová skála stojící nedaleko jeskyně Mordloch, 
která připomíná sedm na sobě postavených bochníků chleba. Ke skalnímu 
útvaru vede žlutě značená odbočka. 

[7]  – Skalní reliéf Had – Had lezoucí po skále je dílem sochaře Václava 

Levého. Vede kolem něho modrá turistická značka. 
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[8]  – Skalní reliéf Sfinga – Malý skalní útvar nacházející se nedaleko od 

reliéfu hada, ze kterého je vytesaná hlava Sfingy. Kolem vede modrá a žlutá 
turistická značka.   

[9]  – Skalní reliéfy a jeskyně Harfatice – Umělá jeskyně je nazvána podle 

dívky s harfou sedící vedle monumentálních reliéfních hlav. Stejně jako další 
díla poblíž byla vytesaná sochařem Václavem Levým v letech 1840-1845. 

  

[10]  – Tupadly – Obec Tupadly se nachází v okrese Mělník, kraji 

Středočeském. Ve vzdálenosti 7 km západně leží Štětí, 10 km jižně Mělník, 
16 km západně Roudnice nad Labem a 21 km jižně Neratovice. Severně od 

Sedm Chlebů Čertovy Hlavy 

Had Harfatice 



KČT Slovan Pardubice strana 6 (celkem 10) www.kct-slovan-pardubice.info 

6688  lleett  nneeppřřeettrržžiittéé  ččiinnnnoossttii  11995511  --  22001199 

obce leží kopec Slavín, na kterém se nachází stejnojmenný zámek s 
rozhlednou. Žije zde 138 obyvatel.  

  

[11]  – Přírodní rezervace a Mokřady dolní Liběchovky – Chráněné území 
v nivě říčky Liběchovky je tvořeno především rozsáhlými mokřady, 
mokřadními loukami a prameništi. Daří se zde vlhkomilné floře a fauně - 
rostou zde olšové luhy a rákosiny, z živočichů zde byli objeveni vzácní plži 
vrkoč bažinný a oblovka velká nebo mlž hrachovka říční. Můžete tu nalézt i 
čolka horského. 

[12]  – Želízy – Obec Želízy (dříve též Želizy, německy Schelesen) se 
nachází v okrese Mělník, kraj Středočeský, v údolí Liběchovky při silnici I/9 
asi devět kilometrů severně od Mělníka a deset kilometrů jihovýchodně od 
Štětí. Žije zde 504 obyvatel. 

[13]  – Skalní reliéfy Čertovy hlavy – Skalní refiéfy Čertovy hlavy byly 
vytesány sochařem Václavem Levým v letech 1841 - 1846 do dvou skal. 
Skalní reliéfy jsou vysoké kolem 9 metrů. Kolem reliéfů vede modrá turistická 
značka. 

[14]  – Jeskyně Klácelka – Klácelka je název pro jeskyni a zároveň 
pískovcový blok nalézající se v okrese Mělník po levé straně údolí potoka 
Liběchovky v katastru města Liběchov necelý kilometr jižně od centra obce 
Želízy. V jeskyni vytesal ve 40. letech 19. století sochař Václav Levý reliéfy 
zpodobňující na základě bajky Ferina lišák tehdejšího spisovatele F. M. 
Klácela ve zvířecích postavách symboly lidských slabostí. 

Harfatice Sfinga 
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[15]  – Liběchov – Město Liběchov (něm. Liboch) se nachází v okrese 
Mělník ve Středočeském kraji, v půli cesty mezi Mělníkem a Štětím, na 
pravém břehu řeky Labe při ústí potoka Liběchovky. Součástí města je i 
vesnice Ješovice. Žije zde přibližně 1 100 obyvatel. 

[16]  – Křížová cesta Liběchov – Křížová cesta v Liběchově, která byla 
vybudována v roce 1780, vede na návrší ke kostelu sv. Ducha. Tvoří ji 14 
zastavení s pašijovými výjevy. 

[17]  – Kaple sv. Ducha – Jedná se o raně barokní sakrální stavbu ze 2. 
poloviny 17. stol. Výstavbu kaple inicioval tehdejší majitel liběchovského 
panství, pan Karel Hyacint, hrabě Villani de Castolo Pilonico. R. 1730 byla 
realizována renovace objektu. Poslední oprava exteriéru i interiéru kaple 
proběhla v r. 1928. 

[18]  – Zámek Liběchov – Zámek Liběchov je barokní zámek z doby kolem 
roku 1730, později upravovaný, s parkem, v obci Liběchov. Je chráněn jako 
kulturní památka České republiky. Na místě středověké tvrze vznikl v 16. 
století vodní hrádek, který roku 1709 spolu s panstvím koupili Pachtové z 
Rájova. Barokní přestavbu v letech 1720-1730 vedl architekt František 
Maxmilian Kaňka, který zámek rozšířil o zahradní křídlo. Kolem roku 1811 jej 
dále upravil nový majitel Jakub Veith a jeho syn Antonín Veith, kteří do 
Liběchova zvali významné učence a umělce. Josef Navrátil namaloval fresky 
nade dveřmi v patře. V letech 1967-1975 byl zpustlý zámek opraven pro 
expozici asijských kultur Náprstkova muzea, po roce 1990 byl restituován a 

roku 2002 silně postižen povodní. Rozlehlá jedno- až dvoupatrová budova 
na nepravidelném půdorysu má na severu půlkruhové patrové průčelí a 
věžičku s bání. Po stranách mytologické sochy z dílny M. B. Brauna. Na 
jihozápadní straně směrem do parku je monumentální dvoupatrové křídlo od 
F. M. Kaňky s tříosým rizalitem. V parku jsou vedle soch z dílny M. B. 
Brauna cenné staré stromy. Park je veřejně přístupný, oprava zámku po 
povodni 2002 příliš nepokročila. 

 

Klácenka 

Klácenka 
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Trasa 1 a 2 

(1. část) 
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Trasa 1  

(2. část) 
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Trasa 2  

(2. část) 


