
Mělnicko a Kokořínsko jsou krajiny protikladů 
– na jedné straně se od našich dvou největších řek 
táhnou údolí, ale jen o kousek dál se vypínají kop-
ce a pískovcové skály. Z úrodných svahů porost-
lých vinnou révou můžete pozorovat hluboké lesy. 
Po návštěvě strohého středověkého hradu zavítáte 
do honosnému zámku.
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U středočeských pískovcových jezer si bu-
dete připadat jako na Jadranu. Po  ukonče-
ní těžby byla jezera zatopena a  dnes lákají 
písčitými plážemi i čistou vodou. Potopte se 
a pozorujte sladkovodní medúzy v Koněto-
pských jezerech. Vyzkoušejte si vodní lyžo-
vání na jezeru Křenek. Oblíbená šlapadla si 
můžete vypůjčit u jezera Lhota, odkud se 
vydejte nedlouhou procházkou k  barokní-
mu pomníku Karla VI. v Hlavenci. Po okolí 
se rozhlédněte z rozhledny Kostelní Hlav-
no. Nebo si poslechněte jeden z mnoha kon-
certů ne pláži jezera Mlékojedy. V blízkých 
Všetatech pak navštivte Památník Jana Pa-
lacha v jeho rodném domě. 

8. PÍSKOVCOVÁ JEZERA

Prohlídka a degustace v Parostrojním pi-
vovaru Lobeč přinese nezapomenutelný 
zážitek. V sousedství pivovaru prozkoumej-
te Muzeum Eduarda Štorcha. Odpočinek 
si dopřejte v zámeckém hotelu Lobeč. 
Pokračujte do nedalekého Mšena, jedné 
z  bran skalního města. V letních měsících 
se vydejte do městských lázní postavených 
ve stylu art deco. Cesta lesoparkem Debř 
vás pak dovede ke skalám. Děti jistě unaví-
te ve skalním bludišti Romanov. Ke Mšen-
ským pokličkám se dostanete cestou přes 
Průsečnou skálu z období 30leté války.  
Od skalních hřibů pokračujte k méně zná-
mým Jestřebickým pokličkám.

6. LOBEČ

Kokořínská architektura představuje ukázky 
typického lidového stavitelství českého ven-
kova. Půvab malebné vsi ukryté mezi skalami 
plné roubených chalup, dřevěných zvoniček 
a roztomilých kapliček a kostelíků se vryje do 
srdce každého návštěvníka. Poznejte pravý 
kokořínský venkov v obci Vidim, s pseudoba-
rokním zámkem a  zříceninou skalního hrád-
ku Starý zámek, nebo v obci Nové Osinalice, 
Jestřebice, Olešno či Nosálov. Centrum vsi 
Dobřeň můžete znát z filmového hitu Spider-
man: Daleko od domova. 

10. KOKOŘÍNSKÁ 
ARCHITEKTURA

Za odpočinkem a romantickými prostorami 
se vydejte na barokní zámek Liblice. I když 
zde dnes sídlí luxusní hotel, každou neděli 
se konají speciální prohlídky. Každý den se 
pak lze projít udržovaným zámeckým  par-
kem. Prohlédněte si hrobku Thun-Hohen-
steinů nebo si projděte zámeckou oboru 
se Slatinnou loukou. Na prohlídku pivova-
ru Neumann zajděte v Mělnickém Vtelnu. 
V Kadlíně vystoupejte na rozhlednu Hradi-
šť nebo si prohlédněte venkovské muze-
um. Nostalgii ve vás vyvolá návštěva muzea 
Staré krásnosti ve Velkém Újezdě.

4. LIBLICE2. VRCHBĚLÁ

Odměnou dětem za zdolaný výšlap na králov-
ský hrad Bezděz bude návštěva Sportovně-re-
kreačního areálu Vrchbělá. Nechte děti vydo-
vádět na rozlehlém dětském hřišti, seznamte 
je se zvířátky v  minizoo, projeďte se s  nimi  
na kole či koloběžce po  7,5  km dlouhé cyklo-
stezce nebo vystoupejte na vrchol rozhledny. 
Pokračujte na zámek Bělá pod  Bezdězem, 
který zaujme arkádovým nádvořím i  toaletní 
věží. Na zámku najdete také Muzeum Podbe-
zdězí. Z Bělé se projděte k bývalému lovecké-
mu areálu Valdštejnsko. V nedaleké obci Bře-
zinka můžete obdivovat roubené stavby lidové 
architektury. Vlakoví nadšenci ocení Železnič-
ní muzeum v Sudoměři.

3.

Prozkoumejte skalní oblast z ptačí perspektivy. 
Umožní vám to výhled z rozhledny na Vráten-
ské hoře, nejvyšším vrcholu středočeské části 
Kokořínska. Sledujte modré turistické značení, 
které vás příjemnou procházkou dovede k ta-
juplnému hradu Houska. O  gotickém hradu 
se traduje, že se v něm ukrývá brána do pekel. 
Na prohlídku hradu s sebou můžete vzít i své 
čtyřnohé mazlíčky. Další krásné výhledy si uži-
jete ze  Zkamenělého zámku s  dodnes patr-
nými skalními světničkami. Romantická skalní 
zákoutí objevíte při cestě údolím Bílých skal 
nebo Planým dolem s jeskyní Kamenný úl.

ROZHLEDNA 
VRÁTENSKÁ HORA  

Za jedinečnými reliéfy vytesanými do skal 
se vypravte do okolí Liběchova. Plastiky vy-
tesal do skal umělec Václav Levý a žádnou  
z nich neminete, vydáte-li se po  okruhu V. 
Levého. Uvidíte vytesaného hada, umělou 
jeskyni Harfenici, oblíbené Čertovy hlavy 
i umělou jeskyni Klácelku s českými vojevůd-
ci. V  Liběchově navštivte „umělecký“ mlýn 
nebo vystoupejte křížovou cestou ke kapli 
sv. Ducha, odkud se otevírá výhled na řeku 
Labe. Ačkoliv barokní zámek není přístupný, 
procházet se můžete alespoň rozlehlým zá-
meckým parkem.

9. LIBĚCHOV 

Dominantou královského města Mělník je 
zámek ležící nad soutokem Labe a  Vltavy. 
Po prohlídce zámeckých komnat se vydejte 
na ochutnávku mělnického vína z  vinného 
sklepa Lobkowiczkého knížete. Z věže chrá-
mu sv. Petra a Pavla budete mít soutok jako 
na dlani. V  kryptě pod  chrámem nalezne-
te třetí největší kostnici v  České republice.  
Na náměstí navštivte Regionální muzeum 
s  expozicí o  historii města a  mělnickém vi-
nařství. Pod náměstím prozkoumejte histo-
rické podzemí s nejširší studnou u nás, kte-
ré je přístupné z Turistického informačního 
centra Mělník. Gotická Pražská brána nabízí 
pohled z výšky na historické centrum, galerii 
i příjemné posezení v kavárně.

1. MĚLNÍK

Srdcem skalního města je pohádkový hrad 
Kokořín, jehož válcová věž nabízí výhled  
do okolí. Z válcové věže se rozhlédněte 
po okolní krajině. Ukázku středověkého by-
dlení si pak prohlédněte při komentované 
prohlídce. Skalnaté okolí hradu poznejte po-
mocí Podhradské cesty nebo dálkové pěší 
trasy Máchova cesta. Prozkoumejte zbyt-
ky nedalekého skalního hradu Nedamy, 
ve  kterém se ukrývalo místní obyvatelstvo 
před nájezdy vojáků. Na kole i pěšky můžete 
objevovat skalní byty v Šemanovickém dole. 
Osvěžte se v přírodním koupališti Harasov, 
u  kterého naleznete skalní reliéfy, nebo se 
vydejte Kokořínským dolem ke zbytkům 
skalního mlýnu Štampach a k unikátnímu 
skalnímu obydlí ve Lhotce.

7. HRAD KOKOŘÍN

Naproti královskému městu stojí nepřístup-
ný zámek Hořín. Procházka jeho zámeckým 
parkem vás dovede k secesnímu zdymadlu 
na Vraňansko-hořínském plavebním kanále. 
S  dětmi zavítejte ještě do  Zooparku Zelčín. 
S těmi zvídavějšími se pak vydejte do archeo-
logického HistoryParku v Ledčicích. Se svým 
věrným kolem se z Mělníka projeďte po dálko-
vých cyklotrasách – Vltavské a Labské stez-
ce. V  nedalekém Obříství navštivte vesnický 
domek, dnes Památník Bedřicha Smetany, 
který inspiroval českého skladatele k napsání 
Prodané nevěsty. V nevelké vsi můžete obdi-
vovat dřevěnou zvonici u klasicistního zámku 
nebo pozůstatky starého labského jezu.

5. HOŘÍN
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