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        Sobota 12. října 2019 

 
Odjezd: v 6:45 hod. z parkoviště na nábřeží za zimním stadionem 

Trasa autobusu: 

Pardubice - Bohdaneč - Poděbrady – Mladá Boleslav – Doksy – Dubá – Pavlíčky – Dřevčice – 
Loubí – Holany – Zahrádky – Doksy – Mladá Boleslav - Poděbrady - Bohdaneč - Pardubice (cca 
320 km). 

Předpokládaný příjezd do Pardubic: do 20.30 hod. 

Pěší trasy: 

Trasa 1 (délka trasy 19 km, stoupání 541 m, klesání 542 m). 

Pavlíčky – po modré „SZ“ – Čapský důl – po žluté „S“ – rozc. se zelenou 
– po zelené – Čapská palice, vyhlídka – zpět po zelené – rozc. Čáp, 
skalní vyhlídka – po zelené „“Z“ – rozc. U Kamenných schodů – společně 

s modrou „SZ“  - rozc. Obrocká cesta – po zelené „SZ“ rozc. Kostelec – rozc. Kostelíček – jekyně 
Krápník – jeskyně Tisícový kámen – zpět – rozc. Kostelíček – rozc. U Martinské stěny – po Husí 
cestě, po červené společně se zelenou – rozc. Pod Husou (pomník Járy Cimrmana) – po červené 
– sedlo pod Husou – Husa – zpět po červené – rozc. Pod Husou – po zelené „S“ – rozc. 
Vlhošťský důl – po modré „V“ – Skalní průchod – rozc. Pod Vlhoštěm – po žluté „ SZ“  - Vlhošť, 
záp. Úbočí, vyhlídka – rozc. Vlhošť, bývalá hájovna – po modré „SV“ – Holany, restaurace Holany 
(u silnice směr Zahrádky). 

 Trasa 2 (délka trasy 14 km, stoupání 364 m, klesání 452 m). 

Dřevčice – po žluté „Z“ (Stará husí cest) – Dřevčická rokle – rozc. U Martinské stěny – po Husí 
cestě, po červené společně se zelenou – rozc. Pod Husou (pomník Járy Cimrmana) – po červené 
– sedlo pod Husou – Husa – zpět po červené – rozc. Pod Husou – po zelené „S“ – rozc. 
Vlhošťský důl – po modré „V“ – Skalní průchod – rozc. Pod Vlhoštěm – po žluté „ S“  - Vlhošť, 
záp. Úbočí, vyhlídka – rozc. Vlhošť, bývalá hájovna – po modré „SV“ – Holany, restaurace Holany 
(u silnice směr Zahrádky). 

Trasa 3 (délka trasy 10 km, stoupání 266 m, klesání 308 m). 

Loubí – po žluté – rozc. s modrou – po modré “JZ“ – rozc. Pod Vlhoštěm – po žluté „ S“  - Vlhošť, 
záp. Úbočí, vyhlídka – rozc. Vlhošť, bývalá hájovna – po modré „SV“ – Holany, restaurace Holany 
(u silnice směr Zahrádky). 

Předpokládaný odjezd z Holan v 17:30 hod. 

Možnosti občerstvení: pouze na konci tras v restauraci Holany 

Mapa: zelená edice (1:50 000) KČT č. 15 – Máchův kraj. Pozor, ve starších vydáních je značení 

jiné.  

Cena:       dospělí členové 130 Kč; děti členové 60 Kč;  
     dospělí nečlenové 230 Kč děti nečlenové 100 Kč.  
 
Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, e-mail egova@seznam.cz, mobil 739 569 070. Při 
odhlášení od 14. dne před termínem akce a při nedostavení se k autobusu zaplatí každý 
stanovenou cenu v plné výši. 

Trasy připravil a výlet vede: Petr Dračínský (mobil 732 959 402 T-mobile) 
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Zajímavosti na trase: 

[1] Čáp – pískovcová vyvýšenina se zbytky stejnojmenného skalního hradu. Prostory tesané ve 

skále, sklep a cistena kruhového 
půdorysu o průměru 2,8 m. Hrad byl 
opuštěn již v 15. stol. Poblíž 
zříceniny bizarní skalní kyj. Tzv. 
Čapská palice. Ojedinělá ukázka 
zvětrávání železitého pískovce. 
Vyhlídkové místo. 

[2] Jeskyně Krápník – 50 metrů dlouhý pískovcový převis, který na výšku dosahuje více jak 10 
metrů. Leží mezi vrchy Kostelec a Husa. Archeologické výzkumy zde potvrdily přítomnost lidí již v 
mladší době kamenné. Jeskyně je zajímavá pseudokrasovými jevy - škrapy a voštiny.  

[3] Jeskyně Tisícový kámen – rozhlehlá polojeskyně dosahuje výšky 8 metrů. Leží na zelené 
turistické značce mezi vrchy Kostelec a Husa. Archeologické výzkumy zde potvrdily přítomnost 
lidí již v mladší době kamenné. Jeskyně je zajímavá pseudokrasovými jevy - škrapy a voštiny.  

[4] Pomník Járy Cimrmanna – nenápadné lesní rozcestí Husa uprostřed skalního Dubského 

Švýcarska je ve skutečnosti velmi významným místem pro všechny cimrmanology. Na tomto 
místě totiž tragicky zahynul 12. 5. 1921 Jára Cimrman, když se vracel z trhu v Mělníku ve svém 
novém vynálezu, automobilu s motorem na stlačený vzduch a vodu. Automobil se v těchto 
místech porouchal a vybuchl.  

[5] Skalní útvar Husa – skalní pískovcový útvar v severní části CHKO Kokořínsko leží ve výšce 

449 m n.m. a připomíná svým tvarem husu. Z vrcholu je velmi pěkná vyhlídka na panorama 
okolních skal. 

[6] Vlhošť – výrazný neovulkanický kopec (614 m). Hora je 

tvořená znělcem, který pronikl před 31 milióny lety okolním 
pískovcem. Vlhošť a okolí bylo v roce 1998 vyhlášeno přírodní 
rezervací. Chráněné jsou květnaté bučiny, borové lesy, vřesy a 
lišejníky. Je zde mj. mnoho druhů měkkýšů pavouků, žije zde 
saranče, hnízdí zde sokol stěhovavý a holub doupňák. Kolem 
vrcholu vede žlutá turistická značka s několika vyhlídkami. Na 
vrchol značená cest nevede. 

[7] Holany – městys, nacházející se v jihozápadní části okresu Česká Lípa. Žije zde 519 

obyvatel. Městys je známý okolní soustavou 
Holanských rybníků. První písemná zmínka o obci 
pochází z roku 1352 na seznamu farních obcí pod 
děkanátem v České Lípě a řadí se tak k nejstarším 
slovanským sídlům kraje. Barokní kostel postavený 
koncem 18. stol., zřejmě na místě původní stavby ze 
14. stol. Klenba zdobena freskami o životě Maří 
Magdaleny, zhotovené jezuitským malířem Josefem 
Kramolínem.  


