
V rámci celoroční činnosti DSK Motýlek se koná další z výletů vlastivědného cyklu: 

„Památná místa naší země a našich dějin“ 
V letošním roce pokračujeme i na podzim s výletem po krásách naší země 
s připomenutím historie ať už bájné nebo skutečné. Tentokrát jsem vybral výlet – 
ve větší vzdálenosti od Prahy, ale s dobrým vlakovým spojením. Z historického 
hlediska se nejedná o zvlášť významné místo, ale v nádherné krajině a tak věřím, že 
se výlet bude líbit.  
 
 

 

Výlet „Kokořín a okolí“ 
 
se koná v sobotu dne 8. 10. 2022 dle následujícího programu: 
 
Sraz je v železniční stanici Praha-Hlavní nádraží v 8:00. (Pokud se to bude někomu hodit, může nastoupit i 
dříve ve stanici Praha-Vršovice nebo později Praha-Vysočany). Rychlíkem „Kokořín“ pojedeme bez přestupu 
až do železniční stanice Mšeno. 
 
Tam vlakem ze stanice Praha-Hlavní nádraží do žst. Mšeno 
R 1272 Kokořínský rychlík 
 (Praha-Vršovice)   8:17 
 Praha hl.n.   8:28 
 (Praha-Vysočany)   8:35 
 Mšeno    10:33 
 

Cesta tam 
Ke hradu Kokořín půjdeme ze stanice Mšeno nejdříve po turistické značce zelené a později po modré. 

 



Kokořín 
Hrad Kokořín se nachází zhruba deset kilometrů severovýchodně od Mělníka nad říčkou Pšovkou v 
Dokeské pahorkatině, u obce Kokořín. Byl postaven po roce 1320, pravděpodobně pražským purkrabím 
Hynkem Berkou z Dubé. Podle jména hradu se celá chráněná oblast nazývá Kokořínskem. 

Historie 
Zřícenina hradu v roce 1835  

V roce 1426 dobyla a poničila hrad husitská vojska. Po 
husitských válkách hrad často střídal majitele (v 15. stol. 
Řitka z Bezdědic a Klinštějnové, v 16. stol. Beřkovští ze 
Šebířova a Kaplířové). Od roku 1544 je uváděn jako pustý. 
Jeho osud ještě zhoršilo rozhodnutí císaře Ferdinanda II. 
zařadit jej mezi tzv. prokleté hrady, tj. hrady, které se 
nesměly udržovat, protože jinak by díky své výhodné 
poloze mohly ohrozit panovnickou moc.  

Roku 1894 zakoupil zříceninu pražský podnikatel Václav Špaček, jehož syn Jan ji nechal před 
první světovou válkou novogoticky zrekonstruovat. V letech 1911–1916 byl hrad upraven do 
dnešní podoby architektem Eduardem Sochorem podle pokynů Augusta Sedláčka a Čeňka 
Zíbrta. V roce 1951 byl hrad zestátněn, respektive konfiskován. V roce 2001 se stal národní 
kulturní památkou; navrácení rodině Špačků tím bylo ztíženo, avšak ne znemožněno: Kokořín 
byl navrácen v roce 2006.  

Vzhled hradu 

Válcová vyhlídková věž Kokořína je vysoká 38 metrů. Hradní palác byl během rekonstrukce 
zvýšen o jedno patro a zastřešen. Na paláci je plastika od J. Kalvody a uvnitř malby J. Fischera. 
Je zde památník K. H. Máchy a expozice českého romantického umění z 19. století. 

Hrad Kokořín nabízí návštěvníkům dvě prohlídkové trasy: 

 I. prohlídkový okruh – prohlídka s průvodcem – starý palác, samostatně ochozy a vyhlídka z věže 

 II. prohlídkový okruh – samostatná vyhlídka z věže 

 

Hrad se objevil i ve známé pohádce Princezna se zlatou hvězdou (1956, režie: Martin Frič) 

Okruh I. + II. II. – věž 

Základní vstupné – dospělí 100 Kč 50 Kč 

Studenti (od 15 do 26 let) 70 Kč 50 Kč 

Důchodci (nad 65 let), invalidé 70 Kč 50 Kč 

Děti do 6 let Zdarma Zdarma 

Děti do 15 let 60 Kč 30 Kč 

Prohlídka mimo otevírací dobu 
(pro skupinu min. 10 lidí po předběžné dohodě se správou hradu) 

200 Kč – 

Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti 6 - 15let) 280 Kč – 



 

Kokořínsko – Máchův kraj 
Kokořínsko je pro svou malebnost ale i jistou syrovost skalních útvarů oblastí vyhledávanou turisty od 
19. století. Lákaly a stále lákají je sem hrady i zříceniny, třpytící se hladiny rybníků i výhledy z vrcholků 
skal. Mnozí se sem opakovaně vracejí již po generace. Naopak velká část Máchova kraje byla po několik 
desetiletí běžnému návštěvníkovi zapovězena, jelikož se zde rozkládal vojenský prostor. Dnes však již 
můžeme objevovat i tamější krásy. Vzhledem k tomu, že součástí CHKO je i Máchovo jezero, turistický 
ruch v této oblasti je opravdu velký a to hlavně v letních měsících, které lákají ke koupání. U jiných 
rybníků však najdete vyžití i mimo tuto sezonu třeba Novozámecký rybník Vás může nalákat na 
pozorování vodního ptactva, ke kterému zde byla zbudována vyvýšená ornitologická pozorovatelna. 

Oblast patří svou velikostí 410 km2 mezi větší chráněné krajinné oblasti. Chráněná krajinná oblast 
Kokořínsko – Máchův kraj byla vyhlášena v roce 2014. Skládá se ze dvou nespojitých územních celků – 
část Kokořínsko (274 km2, původní část, tak jak byla vyhlášena v roce 1976, s rozšířením u Dolanského 
rybníka) a část Máchův kraj (136 km2, zcela nově vymezené dosud nechráněné území Dokeska). Pouze 
velmi malou částí zasahuje do kraje Ústeckého, zatímco kraj Liberecký a Středočeský se téměř stejnou 
částí dělí o většinu plochy CHKO. Nejvyšším místem je Vlhošť (614 m n. m.) ležící v Libereckém kraji, 
nejnižším niva potoka Liběchovka v Želízích (175 m n. m.) situovaná naopak v kraji Středočeském. 

 



Cesta zpět 

Z hradu Kokořín půjdeme krátce na vyhlídku a k Máchově skále a pak podél říčky Pšovky po 
Máchově cestě (po červené) na rozcestí „U Grobiána“ a dále po „Crhově silnici“ k železniční 
zastávce Kanina. 

Celá trasa je dlouhá cca 11,5 km (hrad Kokořín je zhruba na polovině cesty). 

Cesta zpět pak bude ze zastávky Kanina 
R 1273 Kokořínský rychlík 
 Kanina    17:08 
 Praha hl.n.   18:50 
 
 
Účastnit se mohou všichni: děti, ženy, starci i polo......, členové i nečlenové, přátelé i nepřátelé 
DSK Motýlek. 
Pozor změna: Děti na výlet mohou jen v doprovodu rodičů nebo se souhlasem rodičů v doprovodu 
jiné osoby starší 18 a mladší 81 let. 

Vezměte si sebou: dobré oblečení (hlavně dobrou obuv), jídlo, pití a peníze na jízdenky a vstupné. A 
hlavně nezapomeňte na všechno co potřebujete k úspěšnému výletu. 

Výlet procházka se koná za každého počasí s výjimkou dlouhotrvajícího deště. Stejně jako poslední 
výlety je tento ryze dobrovolný a každý účastník si za sebe zodpovídá sám. Výlet má na starosti děda 
Pavel HAT Tikman, který se ale bude starat jen o sebe a i s tím bude mít dost práce.  

Jinak se koná se pod záštitou prezidenta SK HARMONY Pavla Horáka. 

Kontakt: pavel.tikman@sudop.cz  +420 605 229 022



 



 


