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Summary

This bachelor's work focuses on Mácha's region and its benefit for tourism. It is 

divided into two main parts - the first one characterizes the area, its cultural and natural 

monuments  together  with  their  importance  for  tourism.  The  second  part  analyses 

possibilities of tourism development in Mácha's region - its past and present, strong  and 

weak parts, touristic destinations and organisations participating on the development.
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Anotace

Tato  bakalářská  práce  se  zabývá  Máchovým krajem a  jeho  přínosem v  oblasti 

cestovního  ruchu.  Práce  je  členěna  do  dvou  hlavních  částí,  přičemž  první  část 

charakterizuje  oblast,  její  jednotlivé  kulturní  a  přírodní  památky  společně  s  jejich 

významem  v  oblasti  cestovního  ruchu.  Ve  druhé  části  analyzuji  možnosti  rozvoje 

cestovního  ruchu  Máchova  kraje  –  jeho  historii  a  současnost,  silné  a  slabé  stránky, 

turistické cíle a organizace, které se na rozvoji podílejí.
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Kateřina Fischlová: Přínos Máchova kraje pro cestovní ruch

1 Úvod, cíl práce
Bakalářská práce se zabývá Máchovým krajem a jeho přínosem pro cestovní ruch. 

Máchův  kraj  je  jeden  z  nejnavstěvovanějších  turistických  cílů  v  severních  Čechách 

(Libereckém  kraji).  Lidé  se  sem  vracejí  nejen  za  přírodou,  ale  hlavně  za  četnými 

památkami jako jsou především zámky, hrady nebo jejich zříceniny.

Právě příroda a přírodní zajímavosti mě inspirovaly k napsání této práce, která je 

věnována zajímavějším a nejnavštěvovanějším místům této oblasti  a může tak sloužit  i 

jako menší „průvodce“ Máchovým krajem. Cílem mého snažení je vytvoření přehledného 

výtahu o tomto kraji.

Máchův kraj proslavil především Karel Hynek Mácha (1810 - 1826), slavný český 

básník (Obr. 1), podle kterého kraj nese  jméno. K. H. Máchu okouzlily  divoké, tajuplné 

rokle a nádherné skalní útvary v Kokořínském dole, zříceniny kdysi pyšných hradů (Starý 

Berštejn Jestřebí, Bezděz). Nejvíce ho však přitahoval opuštěný a chátrající hrad Bezděz. 

Kdykoli  jeho  kroky vedly na  sever  Čech,  směřovaly vždy sem –  právě  na Bezděz.  V 

Doksech vznikla  jeho nejznámější a nejslavnější lyricko - epická báseň Máj.

Tento  kraj  nebyl  však  jen  inspirací  Máchy,  ale  také  inspirací  mnoha  dalším 

umělcům. Díky svým přírodním krásám a harmonii se zde natočily filmy a pohádky.

Cílem  bakalářské  práce  je  zdůraznit  význam  Máchova  kraje  jako  významné 

turistické  oblasti,  přiblížit  památky a  přírodních  výtvory vhodné pro  turistiku,  rodinné 

výlety či dovolené.  Smyslem práce je  nabídnout čtenáři přírodní a kulturní zajímavosti, 

které by při svých toulkách touto nádhernou krajinou neměl opomenout.

                                              Obr. 1 Karel Hynek Mácha (Internet 1)
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2 Charekteristika zájmového území

2. 1 Poloha a vymezení 
Toto krásné a romantické místo se nachází v jihozápadní části Libereckého kraje 

(Obr.  2).  Svou  jižní  částí,  kterou  je  Kokořínsko,  zasahuje  do  Středočeského  kraje. 

Kokořínsko je turisticky atraktivní oblast,  která je zároveň chráněnou krajinnou oblastí. 

Byla vyhlášena roku 1976 a rozkládá se na ploše 272 km2. Kokořínsko je známé především 

jako  malebná  krajina  dotvářená  rozmanitostí  pískovcových  skal.  V  roce  1961  vyšel 

turistický průvodce „Máchův kraj“, jehož autorem je František Potočka. Ten poprvé oblast 

o rozloze 1813 m2 označil jako Máchův kraj a zároveň vymezil jeho hranice. Východ sahá 

až k Českému Dubu, poté  podél  toku řeky Jizery přes Mnichovo Hradiště,  Bakov nad 

Jizerou,  Mladou Boleslav až ke Krnsku.  Jižní  hranici  tvoří  již zmiňované Kokořínsko. 

Jihozápadní hranicí je říčka Liběchovka od Liběchova do Zakšína. Západ je pak ohraničen 

Úštěkem a Verneřicemi. Severní hranice vede údolím řeky Ploučnice až k Osečné.Za srdce 

tohoto romantického území jsou považovány Doksy s Máchovým jezerem a Dubá, která je 

východiskem do úžasné krajinné oblasti Dubské Švýcarsko a Kokořínsko. Neodmyslitelné 

dominanty jsou na východě gotický hrad Bezděz, na západě zřícenina Starého Berštejna, 

na jihu Houska a na severu pak Ralsko.

Je zde však i  řada dalších turisticky přitažlivých míst,  které je možno navštívit. 

Krajina Máchova kraje je předurčena k poznávání přírodních krás.

Tato oblast je vhodná jak pro pěsí, tak cykloturistiku nebo turistiku pobytovou. Je 

dobře  přístupná  hromadnou  i  osobní  dopravou.  Oblast  nabízí  dostatečné  množství 

ubytovacích, stravovacích i doplňkových rekreačních možností (Mauserová 2006).
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Obr. 2 Mapa Máchova kraje (Internet 2)

2. 2 Horopisné členění
Území Máchova kraje patří ke geomorfologické subrovincii České tabule.  Velký 

význam pro tuto oblast má horopisný celek Ralská pahorkatina (někdy zvané Polomené 

hory),  s  podcelkem  pahorkatiny  Dokeské.  Na  tomto  území  byla  vymezera  CHKO 

Kokořínsko.  K  Dokeské  pahorkatině  ještě  lze  zařadit  Jestřebskou  kotlinu.  Do  oblasti 

Máchova  kraje  dále  můžeme  zařadit  Bezdězskou  vrchovinu  s  dvojvrchy  Bezdězem  a 

Malým Bezdězem.  Východně  od  Bezdězu  pak  členitosti  ubývá  a  krajina  přechází  do 

Jizerské tabule. Na jihozápadě – v ohybu Labe je pak Dolnooharská tabule s Terezínskou 

kotlinou, která je podcelkem Dolnooharské tabule.  Celá tato oblast patří k české křídové 

pánvi. Máchův kraj je budován převážně druhohorními mořskými usazeninami, pro které 

jsou typické kvádrové pískovce. Ty pak směrem k Jizerské tabuli přecházejí do pískovců 

vápnitých. Na západním hřbetu Maršovického vrchu vystupují nejstarší horniny, které tvoří 

staroprvohorní  kra.  Z  období  čtvrtohor  se  uplatňují  hlavně  pokryvy  spraší  a  návějí 

Dolnooharské tabule.
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2. 3 Geologie a geomorfologie

Geologie

Oblast  Máchova  (Obr.  3)  kraje  patří  k  české  křídové  pánvi,  která  je  tvořena 

převážně druhohorními mořskými usazeninami, které patří střednímu turonu. Jde o typické 

kaolinické  kvádrové  pískovce,  které  jsou  charakteristické  pro  Polomené  hory  a 

Provodínskou  pahorkatinu.  V  Úštěcké  pahorkatině  se  vyskytují  slinité  a  slinitopísčité 

sedimenty.

Směrem k Jizerské tabuli pak kvádrové pískovce postupně přecházejí do vápnitých 

pískovců nebo písčitých  slínovců a  prachovců.  Souvrství  svrchního turonu až coniacu, 

které  je  budováno slínovci  a  vápnitými  jílovci  se  vyskytují  v  západní  části  Jestřebské 

kotliny a jako denudační zbytky na přechodu Polomených hor do Jizerské tabule.

Nejstarší  horniny v Máchově kraji  vystupují  na západním hřbetu  Maršovického 

vrchu. Tvoří je vyzdvižená staroprvohorní kra složená z chloritických fylitů, křemenného 

keratofyru a zelených břidlic. Vyvřeliny třetihorního (neovulkanického) stáří se vyskytují 

ve  formě  žilných  těles  nebo  jako  výplně  sopouchů  pronikajících  často  křídovými 

sedimenty. Tvoří je hlavně čedičové a znělcové horniny, ve kterých jsou často obsaženy 

nerosty  doprovázející  čedič  (zeolity,  granáty,  augit,  olivín).  Z  období  pleistocénu  se 

uplatňují pokryvy a návěje spraší nebo sprašových hlín ve výběžku Dolnooherské tabule, v 

Jizerské  tabuli  a  v  okolí  údolí  Skalského  a  Košáteckého  potoka.  Tyto  usazeniny  jsou 

základem zemědělských půd. 

Z tektonického hlediska jsou křídová souvrství nejčastěji uložena vodorovně nebo 

jsou  jen  mírně  ukloněné.  Nejméně  tektonicky  porušenou  oblastí  je  jihovýchodní  část 

Polomených hor spolu s Jizerskou tabulí.  Naopak nejvíce tektonicky porušenou oblastí 

jsou zlomové linie, které se projevují na severozápadě v Úštěcké kotlině (Ludvík 1985).
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                          Obr. 3 Geologická mapa kraje 1:500 000 (Internet 3)

Geomorfologie

Nejzajímavější částí z geomorfologického hlediska jsou Polomené hory, které lze 

charakterizovat  jako  strukturní  propadlinu  rozčleněnou  hustou  sítí  kaňonovitých  údolí. 

Tvary lze rozdělit do několika skupin.

Ploché  tvary jsou  zastoupeny hlavně  strukturně  denudačními  zbytky jakou jsou 

rovinné  nebo  mírně  uložené  části  povrchu  na  vodorovných  vrstvách  křídových  hornin 
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využívané zemědělsky nebo lesnicky. Plošiny jsou intenzivně rozčleněny hustou sítí údolí.

Údolí a svahové tvary vznikly působením vnějších tvarů,  hlavně tekoucí vodou. 

Vznikly tak kaňony, doly, rokle.

Vypuklé tvary – většina vrchů a dalších vyvýšenin byly založeny v třetihorách jako 

neovulkanická tělesa, která patří k hlavní, spodnomiocénní sopečné fázi Českého Masívu 

(pískovcové suky, strukturní hřbety).

Selektivním  zvětráváním  pískovců  vznikly  zvláštní  tvary  jako  jsou  pískovcová 

skalní města, výklenky, jeskyně, skalní brány, skalní okna, pokličky...(Ludvík 1985).

2. 4 Vodstvo
Jihem Máchova kraje  protéká řeka Labe.  Její  hranice se prolínají  od Kel  až po 

Křešice. Centrální částí Máchova kraje teče potok Pšovka. Většina území Máchová kraje 

patří do povodí řeky Ploučnice, která je pravým přítokem Labe a sbírá se jednotlivými 

pramínky na úbočí Ještědu. Najdeme zde i známou soustavu Holanských rybníků. Avšak 

největší vodní plochou je Máchovo jezero, které má rozlohu 278 ha a nechal jej vybudovat 

Karel IV. v roce 1366. Máchův kraj je rovněž významnou zásobárnou podzemních vod. 

Právě zde, v údolí Pšovky, vyvěrá nejvydatnější pramen v České republice.  Dále patří do 

oblasti také Bobří potok, Robečský potok nebo Břehyňský rybník (Mauserová 2006).

2. 5 Podnebí
Území Máchova kraje lze rozdělit na dvě oblasti – mírně teplou oblast, kde jsou 

průměrné roční teploty 7 – 8 °C. Toto území se rozkládá v Dokeské pahorkatině a k ní 

přiléhajících severních částech Jizerské tabule.  Druhou oblastí  je oblast  teplá,  kde jsou 

průměrné roční teploty  8 – 9 °C v Dolnooharské, Středolabské a jižní části Jizerské tabule. 

Sněhová pokrývka bývá nízká a sníh je zde v průměru 40 – 60 dnů, z toho 20 – 30 dní 

sněží (Staněk 1974).

Vítr  nelze  jednoznačně  charakterizovat.  Na  Mělnicku  převládá  vítr  východní 

naopak  na  severu  vítr  severozápadní,  západní  a  jihovýchodní.  Prodoudění  vzduchu  je 

ovlivňováno geomorfologií nebo terénními vyvýšeninami (Tab. 1).
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Tab. 1 - Klimatické charakteristiky (Ludvík 1985)

Mírně teplá oblast Teplá oblast

Počet letních dnů 30 - 40 40 - 50
Počet mrazových dnů 110 - 130 100 - 110
Průměrná lednová teplota [°C] - 3 - -4 - 2 - -3 
Průměrná červencová teplota [°C] 16 - 17 18 - 19
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250- 300 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 40 - 50

2. 6 Flóra
Původní porost území tvořily lesy, které byly časem nahrazeny kulturními lesními 

porosty. V současné době se lesy nacházejí především v okolí Polomených hor i v části 

Jizerské tabule. Lesní porost je možno najít i uprostřed typické zemědělské oblasti (např. 

lesy  košatecké,  řepínské  a  vrutické).  Nejčastější  dřevinou  je  borovice  lesní,  která  je 

zastoupena ve více než padesáti procentech. Dále v oblasti Máchova kraje rostou duby, 

smrky, buky, v menším množství také topoly, jasany, modříny, břízy, lípy, javory a olše. Z 

cizokrajných dřevin zde můžeme zahlédnout  například  dub červený,  borovici  černou a 

vejmutovku. Místy je rozšířen i akát. 

Na vyvřelinovém podkladu ve vyšších polohách převládají bučiny nebo smíšené 

lesy. V přilehlých územích Polomených hor je rostlinstvo zajímavé inverzními polohami, 

kde v hlubokých údolích rostou podhorské a horské, převážně vlhkomilné rostliny - smrk 

ztepilý,  v  keřovém a  bylinném patře  lýkovec  jedovatý,  devětsil  bílý,  čarovník  alpský, 

žebrovnice různolistá, plavuň jedlová a pučivá. Teplomilné rostliny se vyskytují hlavně ve 

vyšších  slunných  polohách  pískovců.  Patří  mezi  ně  sasanka  lesní,  koniklece,  hvězdice 

zlatovlásek, rozrazil klasnatý. Na okrajích pískovcových plošin se pak často vyskytují úzké 

plochy teplomilných doubrav.

Pro  některé  stojaté  vody v  Kokořínském dole,  pro  Novozámecký  a  Břehyňský 

rybník spolu s jejich nejbližším okolím je typické rostlinstvo vodních a přilehlých vlhkých 

stanovišť.  Tyto  vodní  plochy jsou  mělké,  bahnité  a  mají  dostatek  živin,  proto  se  zde 

vyskytují vodní, vlhkobytné rostliny, mezi které lze zařadit lekníny, stulík žlutý, vachtu 
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trojlistou.V okolních bažinách jsou četná naleziště vzácných a chráněných rostlin – např. 

rojovník bahenní, ďáblík bahenní, masožravé rostliny a další (Makovec 2005).

Typické pro přírodní rezervaci Polabská černava u Mělnické Vrutice jsou  slatinná 

rašeliniště (vznikají v prostředí minerálně bohatém, v zamokřených terénních sníženinách 

mrtvá ramena řek, okraje vodních ploch a v okolí pramenů s neutrální reakcí).

V  této  oblasti  jsou  problémy  s  popílkem  a  exhalacemi.  Dochází  ke  změně 

rostlinných  společenstev,  to  znamená,  že  ustupují  citlivé  jehličnany  (jedle  bílá,  smrk 

ztepilý, borovice obecná). Vytrvají pouze odolnější dřeviny (akát, bříza, duby). Exhalace 

také způsobují, že jsou rostliny zaprášené vzniklým popílkem a omezeně přijímají sluneční 

záření,  což  vede  ke  snižování  asimilace  (proces  přeměny výchozích  látek  na jiné).  Ve 

špatné  slova  smyslu  působí  na  vegetaci  i  okyselování  půdy,  které  je  následkem spadu 

„kyselého deště“ (voda s obsahem kysličníků síry).

2. 7 Fauna
Mnoho z původních druhů živočichů vymizelo v důsledku chemizace zemědělské 

výroby, znečišťování vodních toků a v důsledku dalších lidských aktivit.  Proto zde žijí 

živočichové druhotní. Mezi nejméně ovlivněná společenstva patří fauna skal, dolů a těžko 

dostupných vlhkých a močálovitých oblastí.

Ze savců je pro turisty přitažlivá zvěř lovná i škodná,  především srnčí zvěř.  Po 

druhé světové válce sem byl vysazen  muflon a od té jisté doby se turisté mohou setkat i s 

migrujícím divokým prasetem. Ke škodné zvěři lze zařadit především lišku, která může být 

nositelem vztekliny.

Lesy Máchova kraje obývá král pěvců – slavík obecný.

Lokalitou s hojným výskytem ptactva je přírodní rezervace Novozámecký rybník, v 

jehož okolí jsou rozsáhle porosty rákosu, které poskytují život téměř 200 druhům vodního 

a bažinného ptactva. Dále tu jsou kachny, sýkory a volavky.

Na  slunných  místech  žije  zmije  obecná  nebo  některé  druhy  užovek,  které  se 

vyskytují poblíž vod. V Máchově kraji je i několik druhů žab. Z ryb se zde chová převážně 

kapr obecný, ale i štika, sumec, okoun (Ludvík 1985).
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2. 8 Historie oblasti a hospodářský vývoj

Počátky osídlení

Nejstarší doklady o osídlení této oblasti pochází ze starší doby kamenné, kdy byly 

nalezeny asi  čtvrt  milionu let  staré  primitivně otlučené říční  valouny na pleistocenních 

terasách Labe (z dob staršího a středního paleolitu).

Asi před 40 000 lety území dnešního Máchova kraje osidlovali  lidé typu Homo 

sapiens  sapiens.  Zdokonalovali  lov  a  to  vedlo  ke  zdokonalování  jejich  kultury  a 

společnosti. Svědčí o tom nálezy podél Labe a u Jizery.

Před 10 000 lety, po nástupu holocénu, se příroda s odchodem poslední doby ledové 

postupně přibližovala dnešnímu stavu i ve složení rostlinstva a živočišstva.

8 000 – 5 000 let před n. l. se podnebí oteplovalo a lidé se začali stěhovat k vodním 

tokům i do vyšších poloh.

6. - 5. tisíciletí před n. l. šlo k přechodu od nevýrobního hospodářství k výrobnímu 

(začala  produkce  potravin),  od  sběračství  a  lovectví  k  pastevectví  a  poté  k 

polohospodářskému životu.

5 000 – 2 000 let  před n.  l.  se začala  rozvíjet  výroba keramiky,  chov dobytka, 

pěstování obilí, opracovávání dřeva, budování dřevěných chalup.

2 000 – 700 let před n. l. vznikla kultura unětická, kdy pro archeology bylo hlavním 

prvkem poznání pohřebiště. Kromě pohřebiště jsou známa i sídliště.

4. stol.  před n. l.  oblast  osídlili  Keltové,  které pak vystřídali  roku 0 – 400 n. l. 

germánské zemědělské kmeny.

Slovanské osídlení

Nástup Slovanů na tomto území byl asi 6. stol. n. l., kdy v Polabí a Pojizeří byly 

nalezeny nádoby tzv.  pražského  typu  (hrncovité  nádoby).  V 8.  stol.  n.  l.  vzniklo  nad 

Kokořínským dolem hradiště.  Když se začala vytvářet  česká státnost,  význam hradisek 

ustupoval.

Kolonizace, zakládání hradů a měst

V 10.  -  12.  stol.  byla  založena  značná  část  nových  osad  a  tak  vzniklo  silné 

slovanské  osídlení  mezi  Litoměřicemi,  Úštěkem  a  v  Pojizeří.  Byla  to  tzv.  vnitřní 
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kolonizace, která vyvrcholila ve 13. - 14. stol.

Územím Máchova kraje procházely dvě zemské a obchodní cesty, podél kterých 

začala vznikat první města a městečka. Díky rozvoji zemědělství ve 12. - 14. stol. nastaly 

změny i  v rozmístění  řemeslné výroby,  která do té  doby byla  rozptýlená po vesnicích. 

Začal se rozvíjet směnný obchod a rychle se rozšiřovaly i peněžní formy. Vývoj vedl k 

tomu, že se začala zakládat města.

Vznikla  města  a  městečka  jako  jsou  Litoměřice,  Česká  Lípa,  Kravaře,  Doksy, 

Mělník, Dubá, Bělá pod Bezdězem, Mšeno, Úštěk. Zakládaly se  hrady: Bezděz, Jestřebí, 

Houska, Kokořín, Starý Berštejn, Helfenburk. Zdokonalovalo se zemědělství, chmelařství 

nebo rybníkářství (Ludvík 1985).

Husitské revoluční hnutí

Ve společnosti pramenila úcta ke statečnému boji M. J. Husa, který pravděpodobně 

občas pobýval v Mělníku nebo Liběchově. Roku 1415 – po jeho upálení se řada feudálů z 

nižších vrstev připojila k protestantům české šlechty.

Mělník,  v  jehož  čele  stála  hrstka  patriciátu  české  národnosti,  se  poddal 

konzervativním Pražanům a v jejich městském svazu setrval po celou dobu válek. Krajem 

také  mnohokrát  táhla  vojska  pod  velením  Jana  Žižky.  Polabí  a  Mělnicko  se  stalo  i 

zásobovací základnou husitů. Po smrti Jana Žižky vrcholily boje mezi husity.

Moc  pánů  z  Dubé,  kteří  měli  doposud  největší  moc,  byla  za  husitských  válek 

značně zmenšena a  zaniklo i  několik  hrádků (Čap,  Vřísek)  a  řada vesnic.  Zadluženým 

Berkům zůstal pak jen statek Dubá. Zato mocným pánem se stal Jan Smiřický, který se 

zmocnil  např.  Jestřebského  a  Bezdězského  panství.  Později  získal  i  Housku.  Církevní 

majetek se dostal do rukou šlechty a měst (Ludvík 1985).

Vývoj v 15. a 16. století

V  období  od  husitského  revolučního  hnutí  do  30ti  leté  války  charakterizují 

významné okolnosti ve vztazích společenských vrstev a tříd, v hospodářství a kulturním 

životě. Dochází k vzestupu postavení a moci šlechty na Mělnicku. Vytvářely se nové velké, 

ale i menší statky. 

Vrcholily třídní konflikty vrchnosti s poddanými, ale i měšťanů a chudiny. I nadále 

dochází  k  rozvoji  stavebnictví  a  zemědělství,  ve  kterém dominovalo  obilnářství,  chov 

2010                                                                                                                                     10



Kateřina Fischlová: Přínos Máchova kraje pro cestovní ruch

dobytka a ovcí, pěstování chmele, vinařství, rybníkářství, pěstoval se len, konopí, ovoce 

nebo zelenina.

Třicetiletá válka a selská povstání

Třicetiletá válka (1618 - 1648) a její důsledky zasáhly do života Máchova kraje. 

Panství šla „z ruky do ruky“, obyvatelé (převážně poddaní) trpěli, zahynuli nebo odcházeli 

do ciziny kvůli náboženské víře. Přicházeli noví osadníci – němečtí kolonisté. Poněmčelé 

vrchnosti a církevní hodnostáři nové, německy mluvící obyvatelstvo preferovali a v 18. 

stol. zde zesílily projevy germanizace. V důsledku celkové situace a úbytku pracovních sil, 

vrchnosti  utužovaly poddanství  až k nevolnictví.  Situaci komplikoval  i  duchovní  útlak. 

Dochází k rekatolizaci. Vrcholily i četné třídní boje, které byly provázeny řadou selských 

povstání  (r.  1654,  1680,  1775).  Lid  bojoval  za  „stará  práva“  a  v  povstání  roku  1775 

bojovali  za  zrušení  nevolnictví  a  za  ulehčení  poddanských  závazků.  Roku  1781  bylo 

nevolnictví zrušeno.

Období kapitalismu ( 19. stol.)

Objevily  se  začátky průmyslu.  Pro  Máchův kraj  byl  typický textilní  průmysl  – 

hlavně  soukenictví  a  tkalcovství.  Vynález  parního  stroje  a  elektřiny  ohlašovaly  novou 

dobu. Revoluce roku 1848 uvolnila cestu rozvoje výrobních sil. V zemědělství se objevily 

hospodářské stroje, rozšiřovalo se umělé hnojení, které zajistilo lepší obdělávání půdy s 

tím i  větší  hektarové výnosy.  Prosadilo  se  hlavně řepařství,  cukrovarnictví,  obilnářství, 

ovocnářství, chmelařství. Na druhou stranu však zanikl chov ovcí, lnářství.

S rozvojem zemědělství po roce 1848 souvisel především vývoj potravinářského 

průmyslu, který postupně vytlačil průmysl textilní. V hraničních oblastech Máchova kraje 

se  rozvíjelo  sklářství,  železářství,  později  také  strojírenství.  K  hospodářskému  vývoji 

krajiny  za  kapitalismu  patřil  také  rozvoj  komunikací  (silnic,  železnic),  stavebnictví, 

finančních ústavů.  Koncem 18. stol.  a  začátkem 19. stol.  došlo ke změnám v životě  a 

vědomí  obyvatel.  Městečka a vsi,  kde působili  vlastenečtí  učitelé,  řemeslníci,  rolníci  a 

kněží,  se  stala  středisky  národního  obrození.  Vznikly  první  divadelní  spolky,  veřejné 

knihovny, rozšiřovala se výuka češtiny a vesnického školství. Rozvíjel se společenský a 

kulturní život (Ludvík 1985).
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2. 9 Kulturní dědictví – lidová architektura
Významnou  součástí  kulturního  dědictví  Máchova  kraje  je  lidová  architektura, 

která je téměř v každé vesnici v podobě dřevěného stavení (Obr. 4). V některých obcích 

jsou i celé soubory lidových staveb, které připomínají někdejší charakter vesnice (např. 

Vojetín u Doks, Žďár, Nosálov).

                           Obr. 4 Mapka lidové architektury (Mauserová 2006)

Vísecká rychta v Kravařích

V této  budově  bývalé  rychty  v  Kravařích  (Obr.  5)  je  od  roku  1986  expozice 

lidového bydlení v severních Čechách. Rychta byla vystavěna roku 1797 a jejím majitelem 

byl  místní  rychtář  Václav  Kern.  Tato  budova  patří  k  největším  roubeným stavbám v 

Čechách.  Pět  komor  v  patře  a  trojpodlažní  půda  byly  využívány  především  k  sušení 

chmele. Objekt byl naposledy trvale obýván v poválečných letech (Mauserová 2006).

                                         Obr. 5 Vísecká rychta v Kravařích (Mauserová 2006)
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Roubené domy v Holanech

Roubené domy v Holanech pocházejí z období 18. - 19. století a jsou nádhernou a 

názornou ukázkou lidové architektury tehdejší doby.

Kokořínský důl

Tajemně poetickou krásu údolí umocňují malebná roubená stavení. Nejkrásnějšími 

místy jsou osady Vojtěchov a Hlučov, kde najdeme zbytky mlýna částečně vytesaného do 

skály (Mauserová 2006).

Dále sem můžeme zařadit: 

• Lidovou architekturu v osadě Nedvězí

• Roubená stavení ve Vrchovanech

• Vesnickou památkovou rezervaci Žďár u Doks

• Vesnickou památkovou rezervaci Dobřeň

• Památkovou zónu Střezivojice a další
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3 Za památkami Máchova kraje
Máchův  kraj  nabízí  nesčetný  počet  památek  nejen  kulturních,  ale  i  přírodních, 

technických a církevních. Najdeme zde i mnoho rozhleden a památek lidové architektury. 

Z hlediska památek si zde na své přijde každý.

3. 1 Hrady
Máchův kraj je bohatý na kulturní památky, mezi které můžeme zařadit hrady (Obr. 

6). Nejznámnějšími hrady v oblasti jsou: Bezděz, Houska, Kokořín nebo zřícenina hradu 

Ralsko.

                                              Obr. 6 Mapka hradů (Mauserová 2006)

3. 1. 1 Bezděz  
Hrad Bezděz (Obr. 7, obr. 8) je zřícenina, nacházející se  v okrese Česká Lípa na 

kopci  Velký Bezděz,  který  je  vysoký 603,5 m.  n.  m.  Blíže ho můžeme zařadit  ke vsi 

Bezděz, v blízkosti obce Doksy a Máchova jezera. Hrad je  jedním z nejvýznamnějších 

gotických hradů v Čechách a nechal ho postavil Přemysl Otakar II. v letech 1264 – 1278. 

Jako  jeden  z  mála  se  dochoval  v  původní  podobě.  Nebyl  zbořen,  ani  přestavěn  na 

romantické letní sídlo, jako jiné neméně slavné hrady. Možná je to i tím, že na hrad je 

nesnadná dostupnost. Nachází se zde 34 metrů vysoká věž, ze které je nádherný výhled do 

kraje a za jasného počasí, je možné spatřit Ještěd, České středohoří nebo Lužické hory.

Bezděz je opředen mnoha tajemstvími a pověstmi. Jedna pověst říká, že zde mniši 

ukryli poklad a  na základě této pověsti složil Bedřich Smetana operu Tajemství. Další 

pověstí praví,  že je zde tajná chodba, kterou měla do vesnice utíkat prví česká královna 

Kunhuta se svým synem Václavem II.,  pro které se hrad stal nedobrovolným vězením. 
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Kunhuta Uherská (1246 – 1285) byla vnučka uherského krále Bély IV. Roku 1261 se stala 

druhou  manželkou  Přemysla  Otakara  II.  Byla  královnou  českou,  ale  také  rakouskou, 

štýrskou, korutanskou a kraňskou vévodkyní.  O Kunhutě se mluvilo jako o ženě krásné, 

vyjimečné a temperamentní. S Přemyslem Otakarem II. měla nejspíše šest dětí, dospělosti 

se však dožily jen tři – Kunhuta, Aněžka a také dědic trůnu Václav II., který se narodil 

koncem roku 1271. Po bitvě na Moravském poli (1278) se Kunhuta stala vdovou. Po smrti 

svého prvního manžela uzavřela roku 1284 druhý sňatek se Závišem z Falkenštejna.

Pro mnoho lidí se stal Bezděz velkou inspirací,  tak jako kdysi pro Karla Hynka 

Máchu. Někteří návštěvníci si myslí, ze když budou následovat jeho kroky, získají slávu a 

štěstí jaké se dostalo právě Máchovi. Slavný český básník k tomuto místu neodmyslitelně 

patří a na hradě má pamětní desku a v nedalekých Doksech je i jeho muzeum. 

Od roku 1978  je Bezděz prohlášen za národní kulturní památku. Mnoho českých 

umělců inspiroval k vytvoření děl hudebních, výtvarných nebo literárních.

V neposlední  řadě  se  zde  konají  různé  kulturní  akce  jako například  kostýmové 

průvody, divadla či středověké veselky. 

               Obr. 7 Bezděz (originál 2009)                    Obr. 8 Bezděz (originál 2009)  

Historie hradu Bezděz

Bezděz má rozsáhlou historii. Vznik hradu souvisí s kolonizačním úsilím českého 

krále Přemysla Otakara II., který v tomto kraji ve 2. pol. 13. století založil nové vesnice a 

tři města -  Bezděz, Doksy a Kuřivody. Samotný hrad byl pak Přemyslem Otakarem II. 

určen za správní centrum rozsáhlého královského panství a  sloužil k jeho ochraně a také k 
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ochraně významné obchodní stezky, která vedla z Prahy přes Mělník okolo Bezdězu a do 

Žitavy. Král "železný a zlatý", Přemysl Otakar II. se snažil stavbou nedobytných hradů a 

zakládáním královských měst upevnit moc proti šlechtě (Obr. 9).

Obr. 9 Erb Přemyslovců (Internet 4)

Hrad byl vystavěn v letech 1264 – 1278 s neobyčejnou precizností ve stylu rané 

gotiky,  dokonale  reprezentující  osobu  zakladatele  Přemysla  Otakara  II.  Ten  se  ale 

pravděpodobně dostavby nedočkal, jelikož roku 1278 zemřel v bitvě na Moravském poli.

Až do roku 1588 se na Bezdězu střídají období, kdy byl hrad přímo pod královskou 

korunou a období, kdy byl v zástavě mocných šlechtických rodů (Anděl, 1959).

Roku 1621 Bezděz získal Albrecht z Valdštejna. Ten povolal mnichy řádu svatého 

Augustina.  V letech 1662 – 1785 zde byl  klášter  řádů monserratských benediktinů.  Po 

zrušení kláštera v roce 1785 byl hrad opuštěn, vybavení mniši rozdali okolním kostelům 

nebo ho odvezli na své opatství de Emauz v Praze.

V 19. století se hrad stal inspirací románských umělců (např. pro K. H. Máchu). Do 

roku 1932 byl Bezděz majetkem Valdštejnů. Poté ho dostal za symbolickou částku Klub 

Československých turistů a v roce 1953 byl hrad předán státní památkové péči. (Makovec 

2005).

3. 1. 2 Houska
Hrad byl původně přemyslovský hrad, který byl přestavěn na renesanční zámek 

(Obr. 10, obr. 11). Prázdný a zanedbaný zámek čeká na rekonstrukci. Leží ve východní 

části  Kokořínských lesů,  47 km severně  od  Prahy,  v  katastrálním území  Houska  obce 

Blatce. Nechal jej vystavět Přemysl Otakar II. jako významný královský hrad, ale záhy 

přešel do šlechtického majetku, v němž zůstal až do roku 1924. Houska dodnes patří k 

nejlépe dochovaným hradům Přemysla Otakara II.

Ikdyž tento hrad nepatří mezi největší nebo nejkrásnější, přesto se stal oblíbeným 

cílem mnoha dobrodruhů a  výletníků.  Houska  má  v  sobě  něco,  co  jiné  hrady nemají. 
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Návštěvníci  zde  mají  pocit,  že  hrad  v  sobě  skrývá  nebo  tajemného,  záhadného  či 

magického. Ať už to je brána do pekla nebo stroj času, který zde prý nalezl sám Mácha.

K hradu se váže několik pověstí. Nejznámnější a nejzajímavější je ta o bráně do 

pekel.  Vchod  do  pekla  střeží  černý  mnich  bez  obličeje  (Durdík  1995).  Touto  bránou 

přicházely na svět zlé síly a aby byl jejich vstup znemožněn, byl zde postaven hrad a na 

místě pekelné průrvy hradní kaple. Ale o tom, kde je vstup do brány pekel se vedou spory 

již mnoho let a pravdu se asi nedozvíme.

Další zajímavou pověstí je postava bloudícího černokněžníka, který kdysi vedl ve 

zdejším kraji Švédy. Jenže poddaným se to nelíbilo a tak se domluvili, že čaroděje zabíjí 

speciálně  odlitou  koulí.  Černokněžník  od  té  doby nenalezl  pokoje  a  po  hradě  se  stále 

prochází.

Hrad  nás  překvapuje  ale   do  dneška.  Byla  zde  ještě  například  objevena  tajná 

místnost, o které nikde nikdy nebyla žádná zmínka.

Hrad se díky svým záhadám a pověstem stal místem kostýmů, jarmarků, šermířů, 

tance či řemesel.

         Obr. 10 Houska (Internet 5)                 Obr. 11 Nádvoří hradu (Internet 6)

   

Historie hradu Houska

Hrad nechal vystavět Přemysl Otakar II, ale v písemných pramenech je hrad poprvé 

zmiňován v roce  1316 jako vlastnictví  Hynka z  Dubé.  Roku 1432 koupil  hrad Jan ze 

Smiřic, který za husitských válek podporoval kališnickou stranu a dosáhl tím značného 

majetku. Získal si i podporu císaře Zikmunda. Byl však velký intrikán, což ho stálo život. 

Byl usvědčen za spiknutí a popraven.

Koncem 16. století nechali hrad přestavět Hrzánové v duchu renesance. Ti panství 
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koupili v roce 1502.

Po třicetileté válce se hrad ocitl na seznamu pevností, které byly určeny k demolici. 

Tehdejší majitelé však dosáhli zmírnění rozhodnutí tím, že nechali zbořit předhradí, věže, 

opevnění  a  nechali  zasypat  příkop.  Tím  hrad  Houska  definitivně  získal  charakter 

neopevněného  zámku.  Poslední  úpravy  zde  proběhli  roku  1823,  kdy  majiteli  byli 

Kounicové. Díky nim dostala Houska dnešní podobu (Dvořáček 2001).

V roce 1924 koupil hrad Josef Šimonek, který ho využíval jako letní sídlo až do 

roku 1939. Roku 1948 byla Houska však znárodněna. Po sametové revoluci (r. 1989) byl 

hrad opět navrácen Šimonkovým, kteří roku 1999 poprvé za celou dobu existence hradu jej 

zpřístupnili pro veřejnost.

3. 1. 3 Hrad Kokořín
Hrad Kokořín (Obr. 12, obr. 13) se nachází asi 10 km severovýchodně od Mělníka. 

V podhradí je obec Kokořín a podle jména hradu se pak celá oblast jmenuje Kokořínsko, 

které je chráněnou krajinnou oblastí.

  Obr. 12 Letecký pohled na hrad  (Internet 7)         Obr. 13 Pohled z věže (Internet 8)

Historie hradu Kokořín

Kokořín je zachovaný gotický hrad, stojící na pískovcové skále nad Kokořínským 

dolem  a  má  protáhlý  půdorys.  Hrad  byl  pravděpodobně  postaven  již  po  roce  1320 
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pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé (Obr. 14), který byl jeden z nejmocnějších 

pánů v Čechách té  doby.  První písemné zmínky však pochází  až  z roku 1427. Během 

husitských válek byl hrad silně poškozen a obnoven byl na konci 15.  století  v gotické 

podobě pány z Klimštejna (Čížek 2001). 

Obr. 14 Erb Berků z Dubé (Internet 9)

Hrad vystřídalo mnoho majitelů. K jeho držitelům patřil například i Rudolf II., dále 

pak Albrecht z Valdštejna, který zde však trvale nesídlil a Kokořín tak začal pomalu, ale 

jistě chátrat. Ferdinand III. ho pak po třicetileté válce zařadil mezi tzv. prokleté hrady (tyto 

hrady  nesměly  být  opravovány  ani  udržovány,  aby  nepředstavovaly  žádné,  byť  jen 

potenciální, nebezpečí pro císařskou moc). 

Roku 1715 byl postaven v obci Kokořín barokní zámek a hrad se pomalu začal 

měnit ve zříceninu. Počátkem 19. století byl hrad již jen ruinou. Ale i tak zřícenina i celý 

kraj  přitahovaly romantické básníky (např.  Karla  Hynka Máchu či  Johanna Wolfganga 

Goetha). Roku 1894 zříceninu koupil měšťan Václav Špaček ze Starburgu. Ten byl zároveň 

posledním soukromým majitelem hradu, který se rozhodl, že hrad zrekonstruuje. V letech 

1911  –  1918  byl  hrad  romanticky  upraven  a  novogoticky  zrekonstuován  do  nynější 

podoby,  která  však není zcela autentická s  hradem původním. To vše dostal  na starost 

architekt Eduard Sochor.  Díky nápadu úspěšného podnikatele Špačka a jeho synů, bylo po 

1. sv. válce postaveno rekreační zařízení, koupaliště a tenisové kurty v okolí Kokořína (v 

údolí pod hradem). Jenže roku 1951 byl hrad Špačkům znárodněn, ale roku 1992 v restituci 

opět navrácen.

Na  hradě  je  válcová  vyhlídková  věž,  která  je  38  metrů  vysoká  a  je  zároveň 

dominantou  tohoto  hradu  a  je  odtud  krásný  výhled  do  údolí.  Na  věž  se  dostaneme 

kamenným schodištěm, kde jsou malby šlechtických rodů. Během rekonstrukce byl pak 

hradní palác zvýšen o jedno patro a zároveň zastřešen. Zde pak můžeme najít památník 
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Karla  Hynka  Máchy  a  expozici  českého  romantického  umění  z  19.  století.  Jsou  zde 

vystaveny mimo jiné i zbraně, dobový nábytek či zbraně. Interiéry hradu jsou pak ukázkou 

romantizující bydlení (Dvořáček 2001).

3. 1. 4 Zřícenina hradu Ralsko
Na vrcholu stejnojmenného kopce se nachází zřícenina hradu Ralsko (Obr. 15, obr. 

16). Je to nejvýše položená zřícenina hradu ve výšce 696 m. n. m.  Stoupání nahoru je 

prudké a cesta je posetá různě velkými a kluzkými kameny. Z trosek hradu je ale pak 

nádherný  rozhled  až  do  dalekého  údolí.  Za  jasného počasí  je  možno  spatřit  například 

Hazmburk,  Říp,  Bezděz  či  Jedlovou.  Hrad  Ralsko  je  na  seznamu kulturních  památek. 

Zachovaly se zde mohutné štítové zdi o tloušťce 5,6 metru.

    Obr. 15 Zřícenina hradu Ralsko (Internet 10)   Obr. 16 Vstup na vnitřní nádvoří (Internet 11)

Historie hradu Ralsko

Písemné zmínky o tom, kdy byl hrad přesně založen,  nejsou. Pravděpodobnými 

zakladateli  hradu  byli  Markvarticové  ve  13.  století  (Obr.  17).  První  možná  písemná 

zmínka,  která  se  váže  přímo  k  hradu  pochází  z  roku  1339. Ralsko  bylo  šlechtickým 

hradem, měl dvě obytné věže a plnil funkci vojenského opěrného bodu.

Roku 1426 marně hrad dobývali husité, o rok později sem pronikli a na hradě se 

usídlili  a  to  proto,  že  Jan  Chudoba  z  Vartnenberka  (tehdejší  vlastník)  patřil  právě  k 

husitským  příznivcům.  Po  husitských  válkách  však  hrad  rychle  střídal  majitele  za 

majitelem. V roce 1468 byl hrad dobyt žitavským vojskem z Lužice. Poté zde působili 

loupeživý rytíři.  V roce 1505 koupila  hrad rodina Bibrštejnů,  kteří  se o hrad postupně 

přestali starat a o sto let později byl hrad popisován jako pustý. Zkázu dovršili neúnavní 

hledači pokladů (Anděl 1959).
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K hradu se také váží dvě velmi zajímavé pověsti. Ta první nám říká, že na hradě je 

ukryt poklad, který je hlídán velkým a zlým psem. Druhá pověst vypráví  příběh o bájném 

vojsku, které prý povstane, až bude národu nejhůře (Dvořáček 2001).

Obr. 17 Erb Markvarticů (Internet 12)

Do Máchova kraje ještě můžeme zahrnout další známe hrady, mezi které patří:

• zřícenina hradu Jestřebí

• Starý Berštejn

• Zakšín

• Skalní hrad Sloup v Čechách

• zřícenina hradu Ronov

• zřícenina hradu Děvín

• Stohánek...

3. 2 Zámky
Mezi nejvýznamnější zámky Máchova kraje můžeme zařadit zámek v Doksech, 

Lemberk, Zákupy a Bělou pod Bezdězem (Obr. 18).

                                            Obr. 18 Mapka zámků (Mauserová 2006)
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3. 2. 1 Zámek v Doksech
Zámek (Obr.  19)  najdeme ve  městě  Doksy na Českolipsku v Libereckém kraji. 

Zámek se nachází v zámeckém parku a je postaven do  tvaru písmene „U“ s nádvořím 

uprostřed. 

                                               Obr. 19 Zámek v Doksech (originál 2010)

Historie zámku

Budování zámku začalo roku 1553 Janem z Vartemberu (Obr. 20).  V roce 1558 

koupil  zámek  Adam  Berka  z  Dubé,  který  zámek  začal  postupně  upravovat  a  v  jeho 

úpravách poté pokračoval i další z majitelů Václav Berka z Dubé, který nechal postavit 

další jednopatrové křídlo.

Po roce 1620 (tj. po bitvě na Bílé hoře) zámecký objekt několikrát vydrancovalo 

císařské vojsko. Poté se stal majitelem Albrecht z Valdštejna a po jeho smrti pak panství 

vlastnil Walter Buttlel. Samotná stavba byla dokončena až počátkem 18. století za vlády 

Valdštejnů. Poté byl zámek několikrát upravován a modernizován. Valdštejnové vlastnili 

zámek až do roku 1945, kdy se pak zámek v Doksech stal majetkem Československého 

státu. 

Zámek je trojkřídlý komplex s parkem a dalšími hospodářskými objekty. Po roce 

1553 bylo postaveno nejstarší křídlo, které je v renesančním stylu. Dále zde jsou průčelní 

volutové štíty, které jsou bohatě zdobeny (volutový štít  je typický pro období baroka a 

rokoko a tyto voluty se využívali k vyřešení přechodu mezi svislými a vodorovnými částmi 

stavby). Střední část byla postavena kolem roku 1660, je v raně barokním stylu s opěrnými 

pilíři a ústředními balkóny ven i do dvora. Východní křídlo pochází z doby kolem roku 

1700 a dominantou je věž. Vnitřní výzdoba není až tak významná.
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Podle  pověstí  zde  žila  Bílá  paní  Alžběta  z  Valdštejna,  které  se  utopila  čtyřletá 

dceruška v zámeckém parku (Čížek 1986).

Dnes komplex slouží jako zemědělské učiliště a veřejnosti není volně přístupný. 

Přístupný je po většinu roku pouze zámecký park.

Obr. 20 Erb pánů z Vartemberka (Internet 13)

3. 2. 2 Lemberk 
Lemberk  (Obr.  21)  se  nachází  na  Českolipsku  a  leží  asi  tři  kilometry 

severovýchodně od městečka Jablonné v Podještědí. Původně  byl Lemberk gotický hrad a 

po roce 1550 došlo k jeho přestavbě na renesanční zámek.

      Obr. 21 Zámek Lemberk (Internet 14)

Historie zámku Lemberk

Hrad  nechal  postavit  asi  kolem roku  1240  Havel  z  Lemberka  (Obr.  22),  který 

pocházel  z  rodu Markvarticů  a  byl  to  jeden  z  prvních  šlechtických  hradů  v  Čechách. 

Původní jméno hradu bylo Löwenberg podle heraldické figury z erbu – lvice. Z této doby 

se dochovaly některé prvky v hlavní věži a spodní část zdiva.
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Obr. 22 Erb pánů z Lemberka (Internet 15)

Do 14. století patřil Lemberk pánům z Lemberka, kteří jej poprvé přestavovali. Poté 

přešel  do  majetku  pánům  z  Vartemberka.  V  době  husitských  válek  se  Lemberk  stal 

opěrným bodem katolické strany, později měl však posádku husitskou. Na zámku se často 

měnili vlastníci a Lemberk trpěl chudobou zpustošeného panství. K rozkvětu došlo až za 

Jindřicha  Kurcpacha  z  Trachenberka  a  Lemberku  dal  přestavbou  podobu renesančního 

zámku.

Unikátem  zámku  je  „bajkový  sál“  (Obr.  23)  s  malovaným  stropem  s  náměty 

Ezopových zvířecích bajek.

                                                          Obr. 23 Bajkový sál (Internet 16)

V období pobělohorském získal zámek i panství Albrech z Valdštejna. Nový rozvoj 

však nastal až za vlastnictví rodu Bredů, kteří roku 1660 barokní přestavbou dali zámku 

dnešní podobu.

Novými majiteli zámku se potom stali Gallasové a Clam – Gallasové, kteří zámek 

koupili roku 1726 od hraběte Karla Josefa z Bredy. Posledními šlechtickými majiteli byli 

Auersperkové ve 20. století. Zámek jim ale zabrala nacistická správa a od roku 1945 je 

Lemberk státním majetkem (Dvořáček 2001).

2010                                                                                                                                     24



Kateřina Fischlová: Přínos Máchova kraje pro cestovní ruch

V současné době je na zámku zachován nábytek, tzv. černá kuchyně a také výzdoba 

zámku. I proto se zámek stává častým cílem turistů.  Jsou zde také organizovány různé 

výstavy, koncerty a dokonce i divadelní představení. V kapli jsou pak pořádány svatby či 

mše.

Významnou  osobností  zámku  je  i  Zdislava  z  Lemberka  (byla  manželkou 

zakladatele  Havla  z  Markvartic),  která  byla  legendou  již  za  svého  života.  Byla  velice 

zbožná, láskyplná, ráda pomáhala druhým a dokázala i zázračně uzdravovat. V podzámčí 

můžeme také najít její tzv. Zdislavinu studánku, podle legendy ji sama Zdislava používala 

k léčení hlavně očních nemocí. V květnu roku 1995 byla Zdislava z Lemberka prohlášena 

papežem Janem Pavlem II. za svatou. Pochována byla v kostele svatého Vavřince, který se 

nachází v Jablonném v Podještědí (Čížek 1986).

3. 2. 3 Bělá pod Bezdězem
Zámek (Obr. 24) leží na okraji středočeského kraje asi 14 km na severozápad od 

Mladé Boleslavi.  Na dnešním místě kdysi stávala tvrz,  proto nám zámek ukazuje ještě 

stopy pevnostního  charakteru.  Zámek  je  tvořen  dvěma  částmi.  Budovy,  které  sloužily 

hospodářským  účelům,  byly  od  vlastního  zámku  odděleny.  Půdorys  má  tvar 

nepravidelného pětiúhelníku.

                                             Obr. 24 Pohled na zámek (Internet 17)

Historie zámku

Za vlády Bohuchvala  Berky z  Dubé se  začala  tvrz  postupně  upravovat.  Nechal 

postavit  průčelí  a  započal  se  stavbou  zámecké  kaple.  Později  dostal  zámek  vzhled 

renesanční, což dokazují i sgrafity. Stavěl zde i Albrecht z Valdštejna. Za jeho vlády byla 
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dokončena kaple, což nám dokazuje i letopočet 1629 nad vstupním portálem. Bělá zůstala 

v majetku Valdštejnů i po smrti Albrechta. Nejdůležitější přestavba je spojena s Arnoštem z 

Valdštejna ze 17. století, kdy barokní přestavbu prováděl italský stavitel Bernard Canevalle 

(ten  je  zde  i  pohřben – r.  1691).  Právě on vytvořil  z  Bělé  jeden celek asi  tak,  jak se 

zachoval do dnešních podob. V průběhu pozdějších přestaveb se v podstatě měnilo jen 

vnitřní  uspořádání  místností  a  to  pro  vytyčené  účely.  V  roce  1765  zde  byla  zřízena 

manufaktura,  o  dvacetčtyři  let  později  zde  opět  bylo  obnoveno  panské  sídlo.  V 

devatenáctém století (1835) se zde nacházela lesnická škola a po roce 1904 byly prostory 

využity pro účely úřednictva. Dnes zde můžeme najít i muzeum.

V dějinách zámku se však odráží i  samotné osudy města (Čížek 1986). Počátky 

Bělé sahají do počátků 14. století. Město bylo dobře opevněno, chránil ho potok i pevné 

hradby, které se zčásti ještě zachovaly. Z města vedlo šest bran. Již zmíněný Hynek Berka 

z  Dubé ve městě  nechal  založit  v  roce 1345 klášter  pro řád sv.  Augustina.  S  určitými 

přestávkami  bylo  město  součástí  bezdězského  panství  až  do  roku  1553.  Poté  se  stalo 

panstvím samostatným a  začíli  se  zde  střídat  majitelé,  kteří  se  postupně  zapisovali  do 

stavební historie zámku Bělé pod Bezdězem.

Město  v  16.  století  hospodářsky vzkvétalo,  konec  tomu však  udělala  třicetiletá 

válka (1618 - 1648), kdy nepřátelské vpády způsobily velké škody. V 17. století se zde 

uchytil  papírenský průmysl,  který se poté  stal  jedním z hlavních výrobních odvětví  ve 

městě. 

Roku  1765  nastala  ve  využití  zámecké  budovy  změna.  Byla  zde  vytvořena 

manufaktura,  která se „proslavila“ hlavně tím, že v ní  pracovali  převážně děti  ve věku 

10 – 14 let. V manufaktuře se vyráběly punčochy, barchety (silná, teplá bavlněná látka) a 

kožené  rukavice.  Panovaly  tu  ukrutné  podmínky.  Děti  trpěly  hladem,  byly  bity,  jejich 

pracovní doba trvala 13 hodin... Děti však odtamtud začaly utíkat a vyšly i zprávy o tom, 

co se v  manufaktuře ve skutečnosti  děje.  Úřad tedy vyslal  inspektora,  aby zjistil,  jaké 

poměry tam doopravdy panují. Ale ani inspekce nezabránila tomu, aby děti i ostatní nebyli 

nadále využíváni (Anděl 1959).
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3. 2. 4 Zákupy
Zámek (Obr. 25) se nachází asi 8 kilometrů východně od České Lípy. Jde o národní 

kulturní památku. 

 Obr. 25 Zámek Zákupy  (Internet 18)            Obr. 26 Zámecká zahrada Zákup (Internet 19 )

Historie Zákup

Již ve 14. století stála na nynějším místě zámku gotická tvrz. Říká se, že tato tvrz 

náležela rytířům ze Smojna, ale již v roce 1365 se zde objevují páni z Vartemberka, kteří 

Zákupy vlastnili až do poloviny 15. století. 

Poté  Zákupy  padly  do  rukou  Berkům  z  Dubé  a  to  až  do  roku  1612.  Prvním 

majitelem byl Petr Berka, který se jím stal roku 1493. Ten své sídlo předělal tak, že k jižní 

straně středověké budovy nechal přistavět velký palác o rozměrech 15 x 55 metrů. Poté 

přešel zámek do vlastnictví Zdislava Berky z Dubé. Byl to nejvyšší sudí a poté hofmistr 

království Českého. Za jeho působení zde dosáhly Zákupy velkého rozvoje. Mimo jiné byl 

také velkým přívržencem Ferdinanda I.  Roku 1553 Zdislav Berka umírá a po několika 

letech po jeho smrti se zámek dostal do majetku Zbyňka Berky. Roku 1573 zámek vyhořel, 

Zbyněk Berka jej dal přesto opravit.

Roku 1612 skončila  éra  vlastnictví  Berků a  Zákupy koupil  Jan  Novohradský z 

Kolovrat.  Posledním majitelem z tohoto rodu byl  Zbyněk,  který v letech 1630 – 1631 

nechal vystavět kapli.

O  rok  později  (po  smrti  Zbyňka)  zdědila  Zákupy  vdova  Anna  Magdaléna  z 

Lobkovic, která se provdala za Jindřicha Julia – Sasko – Lauenburský vévoda. Za jeho 

vlády byl zámek vydrancován Švédy, což byl důvod k tomu, aby zde nastala větší stavební 

aktivita. Sám Julius Jindřich začal přestavbu připravovat, ale vlastní přestavbu započal až 

jeho syn Julius František roku 1670 pod vedením stavitele jménem Giovanni Domenico 

2010                                                                                                                                     27



Kateřina Fischlová: Přínos Máchova kraje pro cestovní ruch

Orsi. O několik let později se na Zákupech objevil též stavitel Julius Broggio. Roku 1689 

Julius  František  umírá  a  zámek  zdědila  jeho  dcera  Anna  Marie  Františka,  která  ve 

velkolepé stavbě venkovské rezidence pokračuje. Vznikl čtyřkřídlý zámek s kamenným 

mostem,  nádhernou  voliérou  a  bylo  též  přestavované  předzámčí.  Nechala  vybudovat 

terasovou zahradu a  též  hospodářský dvůr.  Mimo to,  zde  je  ještě  závodiště  pro  koně, 

rybník, obora či bažantnice. Po smrti Anny Marie Františky zdědila zámek její dcera a poté 

její syn. Ten však umírá bezdětný a tudíž roku 1770 panství připadlo Karlu Augustovi. Za 

jeho panství začaly Zákupy upadat, zařízení zámku se rozprodávalo, obora i bažantnice se 

zrušila a předzámčí bylo pronajato přádelně.

Roku 1805 přešly Zákupy do majetku toskánské větve habsburského rodu. Panství 

bylo povýšeno na vévodství a měl se ho ujmout syn Napoleona Bonaparta – Orlík. Tomu 

byl udělen titul vévoda zákupský. Orlík však zemřel již ve svých jednadvaceti letech na 

tuberkolózu a do Zákup se nikdy nedostal. Zákupy poté přešly do soukromého majetku 

rakouského císaře Ferdinanda I. Dobrotivého, kterému Zákupy sloužily pouze jako letní 

sídlo. Ke svému trvalému pobytu si totiž  roku 1848 zvolil Prahu.

K zásadním úpravám interiéru šlo v průběhu let 1850 – 1853, kdy byly obnovené 

barokní fresky na stropech, na zeď byly nalepeny papírové tapety, do místností byl dán 

nový nábytek spolu s kachlovými kamny a to vše bylo ve stylu tehdy módního rokoka. 

Ferdinand I. se zároveň stal posledním skutečným uživatelem zámku. Roku 1875 umřel a 

zámek byl  od té doby navštěvován jen zřídka.  Po zániku monarchie,  tj.  roku 1918 šly 

Zákupy  do  vlastnictví  Československa  a  od  roku  2002  jsou  Zákupy  Národní  kulturní 

památkou (Dvořáček 2001).

V současné  době  je  zámek  ve  správě  Národního  památkového  úřadu  v  Praze. 

Konají  se zde pravidelné prohlídky od dubna do října.  Pořádají  se  zde svatby a  různé 

slavnosti.  Zámek má velice nádherné interiéry,  které  jsou zároveň pýchou této  národní 

kulturní památky. Je zde i překrásně vyzdobená zámecká kaple sv. Františka Serafínského, 

v níž se roku 1900 oženil následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d´Este s 

hraběnkou Žofií Chotkovou.

Na zámeckém nádvoří pak můžeme spatřit velký výběh pro dva mědvědy. Jsou zde 

též dvě udržované zahrady (Obr. 26). Větší anglický a menší francouzský park. Anglický 

park je protkán množstvím různých udržovaných cestiček s jezírkem uprostřed a desítkami 

stromů (Anděl 1959).
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3. 3 Přírodní památky
Při návštěvě kraje by turista neměl opomenout navštívit přírodní zajímavosti 

oblasti. Na své si příjde každý.  Na území Máchova kraje se nachází celá řada rybníků. 

Nejznámější a největší je bezesporu Velký rybník – Máchovo jezero.

3. 3. 1 Soustava Holanských rybníků.
Soustavu  Holanských  rybníků  (Obr.  27)  tvoří  23  rybníků,  které  jsou  napájeny 

Bobřím potokem, který pramení asi 5km od řeky Labe, poblíž Bobřího vrchu. Tento potok 

svou hloubkovou erozí vytvořil rokli. Pravděpodobný vzniku této soustavy byl během 15. - 

17. století. Rybníky přetrvaly dlouhá období až dodnes. Najít je můžeme v krásné krajině 

pod vyvřelými kopci Ronov a Vlhošť. Celá tato soustava se rozkládá směrem jihozápadně 

od České Lípy v oblasti mezi Stvolínkami a Zahrádkami (jižně od Holan). 

                                Obr. 27 Holanské rybníky (Internet 20)

Největšími  rybníky  jsou:  Dolanský,  Mlýnský,  Milčanský,  Holanský,  Nohavice, 

Koňský, Jílek a Vojanský u Stvolínek. Všechny rybníky bezprostředně slouží k chovu ryb. 

Pouze rybníky Milčanský a  Vojanský slouží  také i  k rekreaci.  Jsou u nich totiž  menší 

kempy a rekreační chatičky. Soustava Holanských rybníků leží mimo chráněnou krajinnou 

oblast Kokořínsko. Ikdyž nad nimi není přímo vyhlášena žádná ochrana tak i přesto je zde 

k  vidění  mnoho  druhů  chráněných  rostlin,  ale  i  živočichů.  Největšími  rybníky 
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jsou: Dolanský, Mlýnský, Milčanský, Holanský, Nohavice,  Koňský, Jílek a Vojanský u 

Stvolínek (Doležalová 2007).

Dolanský rybník

Dolanský rybník byl založen pravděpodobně v průběhu 16. století za dob, kdy v 

Čechách bylo rybníkářství zcela v rozkvětu. Jeho rozloha je 52 ha a proto je největším 

rybníkem z této soustavy. Jde o rybník průtočný, který je jako zbytek rybníků napájen z 

Bobřího potoka a několika menšími přítoky. Zajímavostí je i to, že zde v hrázi rybníka se 

dochoval zajímavý zbytek náhonu bývalého mlýna.

Holanský rybník

Je třetím největším rybníkem této soustavy. Jeho rozloha je 25 ha a byl založen 

okolo roku 1440 v souvislosti s tvrzí Rybnov. Velká část jeho břehů je bahnitá a proto není 

příliš vhodný ke koupání. Využívá se proto hlavně k chovu a lovu ryb. 

3. 3. 2 Národní přírodní památka Swamp
Národní  přírodní  památka Swamp (Obr.  28)  se  nachází  nedaleko obce Doksy u 

Máchova jezera.  Jedná se o rašeliniště, které vzniklo na písčitých náplavech v důsledku 

zvýšení hladiny podzemní vody při založení této vodní nádrže (Makovec 2005).  

Území se vyskytuje v nadmořské výšce okolo 265 metrů a rozkládá se na ploše 

47, 23 ha. Swamp leží v mírně teplé oblasti a průměrné roční srážky jsou 650 mm. Národní 

přírodní památkou bylo území vyhlášeno v roce 1972 proto, že je zde řada různých druhů 

řas a vzácných severských brouků, různá ptačí společenstva zastoupená bukačem velkým 

či  ledňáčkem říčním,  velké  množství  rybníčků a  tůněk.  Výjimečnost  této  lokality byly 

potvrzeny  na  základě  algologických  průzkumů,  které  probíhaly  v  posledních  letech. 

Vyskytuje se zde více jak 170 druhů řas, mezi kterými se našla desítka nových druhů.

Národní  přírodní  památka Swamp je veřejnosti  nepřístupná.  V jejím ochranném 

pásmu je také zakázaná jakkákoliv výstavba. Lokalita je od Máchova jezera oddělen úzkou 

přírodní hrázkou, která je však ledem a vlnobitím na hladině rozrušována. Vody Máchova 

jezera pronikaly ve zvýšené  míře do rašelinných jezírek a proto byl břeh v roce 1994 a 

1996 opevněn vegetačními tvárnicemi a eroze tak byla zastavena.
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                                                  Obr. 28 NPP Swamp (Internet 21)

3. 3. 3 Národní přírodní památka Peklo
Území  je  chráněno  od  roku  1967  a  rozkládá  se  na  ploše  o  rozloze  43,73  ha. 

Nadmořská výška se zde pohybuje v rozmezí mezi 247 – 303 m.

Tento klasický domov všech  čertů  najdeme 10 km jižně od České  Lípy v obci 

Zahrádky.

V křídových pískovcích  vyhloubil  Robečský potok kaňonovité  údolí.  Procházka 

tímto úzkým a hlubokým údolím mohla být před 150 lety opravdové „peklo“. Dnes je to 

ale  pohodová odpolední  vycházka,  ikdyž místy je  cesta  velice úzká.  Je zde vyznačená 

turistická cesta, která vede k četným přechodům po lávkách či brodech.

Území je navštěvováno hlavně v době květu bledulí (Obr. 29), které tu mají vhodné 

stanoviště. NP Peklo je porostlá hlavně smíšenými lesy.

                                                   Obr. 29 Květ bledulí (Internet 22)

Zájem o toto území projevil v letech 1820 – 1829 hrabě Kounic, majitel tehdejšího 

panství,  který Peklo připojil do přírodního parku. Díky tomu zde vznikly skalní mlýny, 

altánky, tunely, lávky.
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Brzy však tomuto území hrozilo naprosté zničení,  když koncem 19. století  tudy 

měla vést  železniční trať z České Lípy do Litoměřic.  Nastěstí  místní  milovníci  s  touto 

myšlenskou  nesouhlasili  a  po  delších  jednáních  bylo  rozhodnuto,  že  trať  povede  po 

viaduktu a Peklo zůstane nedotčeno. Viadukt slouží dodnes a stal se i cennou technickou 

památkou (Rubín 2004).

3. 3. 4 Máchovo jezero
Máchovo jezero (Obr. 30) je největší rybník v Liberereckém kraji a zároveň osmý 

největší v České republice. Průměrná nadmořská výška je zde 266 m a zaujímá rozlohu 

284 ha. Hloubka Máchova jezera dosahuje hloubky až 12 m.

Máchovo jezero tvoří také dva ostrůvky – Myší (Obr. 31) a Kachní, které jsou 

významnou ornitologickou lokalitou a proto je na ně bohužel vstup zakázán (Mauserová 

2006).

   Obr. 30 Máchovo jezero (originál 2009)        Obr. 31 Myší  ostrov (originál 2009)

Historie Máchova jezera

Máchovo jezero nechal založit roku 1366 král Karel IV. pod názvem Velký rybník. 

Slouží především jako rekreační středisko, ale využívá se také k chovu ryb a jako ochrana 

před záplavami.

V  80.  letech  19.  století  se  Velký  rybník  stal  oblíbeným  místem  vyšších 

společenských vrstev. Vrcholu své popularity dosáhla oblast spolu s Doksy po 1. sv. válce.

Ve 30. letech 20. stol. přichází turistický spolek v Doksech s myšlenkou, že oblast 

spojí se jménem K. H. Máchy a název jezera se v roce 1928 stal předmětem střetů. Spor 
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vyvrcholil roku 1936, kdy Názvoslovná komise při geografickém komitétu Národní rady 

badatelské odmítla uznat změnu názvu Velkého rybníka. 

Přesto se jméno mezi lidmi uchytilo a po 2. sv. válce Velkému rybníku skoro nikdo 

neřekl jinak než Máchovo jezero. Dnes je Máchovo jezero (lidově tzv. „Mácháč“) jedním z 

nejvyhledávanějších rekreačních míst v České republice. Každoročně se Máchovo jezero 

stává dějištěm řady sportovních a kulturních akcí (Mauserová 2006).

Koupání
Máchovo jezero nabízí čtyři  pláže: hlavní pláže jsou Doksy (Obr. 32) a Klůček, 

dále pláž ve Starých Splavech a pláž Borný. Je zde velké sportovní vyžití od šlapadel, 

lodiček, windsurfingu až po vodní lyžování nebo výlety parníkem. Dále plážový volejbal, 

vodní fotbal, tobogány, skluzavky a též dětské koutky.

                        Obr. 32 Koupání u Máchova jezera – pláž v Doksech (originál 2009)

K. H. Mácha a Máchovo jezero

Sám slavný český básník K. H. Mácha se tímto místem nechal několikrát inspirovat 

ve svých jedinečných dílech. Nejznámnější je báseň Máj. Je to tragický příběh o lásce a děj 

se odehrává v blízkosti jezera. Fascinaci zdejší krajinou však nejlépe pochopíme, když kraj 

navštívíme.

Turistika a rekreace

Okolí  Máchova  jezera  má  výborné  podmínky  jak  pro  turistiku  pěší,  tak 

cykloturistiku.

Oblast nám nabízí řadu restaurací, hotelů, penzionů, ale také různé chatové oblasti a 
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v neposlední řadě velké množství kempů (např. Borný, Klůček, Bílý kámen...).

Okružní plavba lodí po Máchově jezeře

Lodní doprava má na Máchově jezeře téměř 90ti letou historii, když v červnu roku 

1920 byl na vodní hladinu spuštěn první parníček Greif. O čtyři roky později, tedy v roce 

1920 jej už ale vystřídaly motorové lodě Maria a Tista. Po druhé světové válce byly tyto 

motorové lodě přejmenovány podle hrdinů Máchova Máje na Hynka a Jarmilu. V roce 

1959 pak vyplula zatím největší loď Máj, která je českého původu. Nejmladší lodí, která 

brázdí vody jezera je loď Racek, která vyplula roku 1966.

    Obr. 33 Projížďka lodí  (originál 2009)

V současné době lodě jezdí v rozmezí měsíců květen – září. V období prázdnin, tj. 

červenec a srpen, jezdí lodě od rána až do pozdního odpoledne. Je zde také možnost si lodě 

pronajmout k soukromým účelům jakou jsou např. oslavy, rauty, pracovní schůze...Okružní 

plavby lze podniknout z Doks nebo ze Starých Splavů. Plavba trvá přibližně 30 min. a je 

možno ji obohatit v případě zájmu o historicko - zeměpisné výklady.

Kromě okružní plavby (Obr. 33) je v letních měsících zajišťována lodní doprava, 

která spojuje Doksy se Starými Splavy, chatovou oblastí pod vrchem Borný a 

Valdštejnskou zastávkou na poloostrově Klůček.

3. 3. 5 Přírodní rezervace Malý a Velký Bezděz
Přírodní  rezervace  Malý  a  Velký  Bezděz  je  dvojice  výrazných  kuželovitých 

znělcových  vrchů  5  km  jihovýchodně  od  Doks  (Obr.  34).  Oba  vrchy  byly  společně 

2010                                                                                                                                     34



Kateřina Fischlová: Přínos Máchova kraje pro cestovní ruch

vyhlášeny přírodní rezervací v roce 1993. Celková rozloha činí 29,1 ha. Přírodní rezervace 

Malý  a  Velký  Bezděz  je  součástí  Ralské  pahorkatiny  a  představuje  nezaměnitelnou 

dominantu severních Čech. Jsou to okrouhlá tělesa podpovrchových znělcových lakolitů, 

které byly vypreparovány do pokryvu svrchokřídových usazených hornin (Staněk 1974).

Obr. 34 Dominanta kraje -  Malý a Velký Bezděz (originál 2009)

Vrchol  Velkého Bezdězu (604 m n.  m.)  je zvýrazněn zříceninou raně gotického 

přemyslovského hradu. 30 metrů vysoká Velká věž je krásným vyhlídkovým místem. Je 

odtud nádherný výhled do okolí na Máchovo jezero, Ralskou a Dokeskou pahorkatinu, 

Kokořínskou, České Středohoří.

Malý Bezděz (577 m n. m.) byl r. 1949 vyhlášen státní přírodní rezervací. Okolí je 

souvisle zalesněno starými bučinami, ve kterých se donedávna jako na jediném místě v ČR 

udržel tesařík alpský (Rubín 2004). Je odtud  krásný pohled na protější kopec s hradem, ale 

také se nám naskýtá nádherný pohled od Kokořínska až po Máchovo jezero.
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4 Rozvoj cestovního ruchu v kraji

4. 1 Historie turistiky
Toto území se stalo oblíbeným cílem putování K. H. Máchy (1810 – 1836). Ten 

osobně absolvoval obdivuhodné chodecké výkony. Procestoval celý kraj mezi Ploučnicí a 

Jizerou – Bezděz, Kokořín, hrad Houska, Bernštejn, Jestřebí, Helfenburk, Ronov, Stránov.

Ve 2. polovině 19. století toto území začali objevovat i další romantičtí představitelé 

české kultury – literáti (Aug. Sedláček, Z. Winter), malíři (J. Navrátil, H. Uhlík) či velcí 

milovníci přírody.

Organizovaná turistika se zde začíná uplatňovat na přelomu 19. a 20. století, kdy v 

Mělníku vznikl odbor Klubu českých turistů a to v roce 1889.

Zdejší krajinu poprvé zpopularizoval J. Cinibulk v několika podrobných 

průvodcích.

Starším fundovaným dílem je kniha od L. Böhma „Královsky věnné město Mělník 

a okres Mělnický“, která pochází z roku 1892. Dalším dílem z okolí Máchova kraje je 

„Kniha o Housce“ od J. V. Šimáka z roku 1930.  Současně s průvodci začaly vznikat i 

turistické mapy v měřítku 1:75 000, později s barevně vytištěnou sítí značených cest.

V roce  1878  působil  na  severu  oblasti  klub  Excursions  v  České  Lípě.  Byl  to 

německý vlastivědný spolek, který v té době učinil i mnohé pro ochranu přírody a turistiky. 

Činnost spolku trvala až do roku 1938.

Působily zde i další německé spolky např. Gebirgsverein (Horský spolek), jehož 

členové začali kraj postupně zpřístupňovat sítí značených cest.

České  spolky  se  zde  začaly  prosazovat  až  po  vzniku  samostatného 

československého  států  v  roce  1918.  Roku  1929  v  České  Lípě  vzniká  odbor  Klubu 

Československých  turistů.  Tento  klub  vykonal  pro  českou  turistiku  mnoho  práce. 

Propagoval a objevoval tento kraj pro vnitrozemí, zřídil první českou noclehárnu v České 

Lípě, publikoval a zasáhl i do oblasti značení. Nejaktivnější osobností byl první značkař 

tohoto odboru, českolipský učitel Bohumil Kinský. Jeho nejpropracovanějším průvodcem 

byl Turistický průvodce Dubským Švýcarskem z roku 1936 (Ludvík 1985).

Systém českého značení byl odlišný od značení německého. Německé značení je 

tvarové, tj. trojúhelníky, kosočtverce, vlnky atd. České značení je pásové. Proto bylo nutné 
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udělat  jednotné  názvosloví.  Německé  tabulky  byly  nahrazeny  ze  směrovky 

česko – německé,  tedy dvojjazyčné, které se začali  objevovat po roce 1934. Směrovky 

obsahovaly názvosloví a byly na nich jak časové, tak kilometrové údaje. 

4. 2 Současnost turistiky
V  současné  době  se  Máchův  kraj  stal  rekreačním  zázemím  pro  turisty.  Mezi 

nejvýznamnější rekreační střediska patří především Doksy, Staré Splavy, Úštěk, Bělá pod 

Bezdězem, Kokořín, Mšeno a Holany. Jsou zde autokempy, tábořiště, chatky, hotely.

Ve svých volných chvílích zde lidé provozují horolezectví, pěší, lyžařskou, vodní a 

cykloturistiku či mototuristiku.

4. 2. 1 Horolezectví
Území  Máchova  kraje  nabízí  rozsáhlé  horolezecké  možnosti  a  to  i  díky  svým 

pískovcovým skalám. Místa, kde jsou skalní věže jsou např. Planý důl, údolí Kokořínského 

dolu či údolí u Dolského potoka pod Dřevčicemi. Mimo tato území jsou další horolezecké 

terény pod Helfenburkem, západní svah Vlhoště, skály u Lhotky.

Historie horolezectví

Počátky horolezectví sahají už do období před 1. sv. válkou, kdy byl v roce 1909 

první výstup v údolí Dolského potoka. Plný rozvoj pískovcového lezení se dosti rozvíjí až 

koncem 2. sv. války, kdy byly objevovány nové lezecké věže a začíly se realizovat první 

výstupy. Objevování  horolezeckých možností probíhá dodnes (Ludvík 1985).

4. 2. 2 Pěší turistika
V  této  oblasti  jsou  významné  a  často  vyhledávané  oblasti  a  lokality.  Území 

Máchova kraje lze z hlediska pěší turistiky rozdělit do 5 hlavních oblastí: 

• Kokořínsko a Liběchovsko

• okolí Dubé a Doks

• od Úštěku k České Lípě

• mezi Bezdězem a Jizerou
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• Mělnicko od Labe k Jizeře

Kokořínsko a Liběchovsko

V této oblasti se vyskytuje velké množství geomorgologických zajímavostí, které 

ukazují stádia rozpadu kvádrovcových pískovců, které byly uloženy v křídovém moři na 

konci druhohor.  Jsou zde typické tvary selektivního zvětrávání např. skalní okna, skalní 

brány,  voštiny,  pokličky...  Zahlédnou můžeme i  tajemné skalní úkryty,  které byly často 

rozšiřované v jeskyně díky činnosti člověka.

Nejnavštěvovanějším  místem  je  zde  Kokořínský  důl  s  romantickým  hradem 

Kokořín  a  krásnou  krajinou.  V  blízkosti  je  rekreační  areál  „Dolina“,  kde  je  několik 

autokempů, tábořišť i spousta možností občerstvení.

Dalším  neméně  významným  východiskem  je  městečko  Mšeno,  které  je  s 

Kokořínským dolem spojeno.

V západní části tohoto celku je velice navštěvované údolí Liběchovky. Mezi údolím 

Liběchovky  a  Kokořínským  dolem  je  zóna  s  rekreačními  osadami  s  krásnou  lidovou 

architekturou.  Krajina  je  charakteristická  sítí  kaňonovitých  údolí  s  pískovci  a  velkým 

množstvím lesů.

Na severu je pak  častým cílem Houska.

Okolí Doks a Dubé

Kromě CHKO Kokořínska do této oblasti patří rekreačně významná oblast Doksy s 

Máchovým jezerem. Romantiku dovršují okolní vrchy s dominantou hradu Bezděz. Místní 

část Doks – Staré Splavy jsou východiskem turistických cest např. na hrad Bezděz, do 

Polomených hor, k Lysé skále, Jestřebí, České Lípy.

Městečko Dubá má též půvabné okolí  s  množstvím lesů,  vyhlídkových vrchů a 

rekreačních osad.

Od Úštěku k České Lípě

Úštěk  je  městečko,  které  je  obklopeno  vrchy  Českého  Středohoří  a  Dokeské 

pahorkatiny. Je to také významné rekreační místo ležící u rybníku Chmelař. Úštěk leží na 

rozhraní  dvou chráněnných krajinných oblastí  –  České  Středohoří  a  Kokořínsko.  Je  to 

lesnaté území s řadou skalnatých vrchů a údolími.
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Na severu je Jestřebská kotlina s Holanskými rybníky, které jsou napájeny Bobřím 

potokem. Severovýchodně je Česká Lípa.  Dalšími významnými oblastmi  jsou Kravaře, 

Stvolínky, Zahrádky, Holany, údolí Robečského potoka.

Od Bezdězu k Jizeře

Dominantou  oblasti  na  severovýchodě  je  Malý  a  Velký  Bezděz.  Na  rozdíl  od 

Kokořínska je zde menší množství  kaňonovitých údolí.  Směrem k Jizeře  pak postupně 

ubývá  lesů  a  krajina  má  zemědělský  ráz.  Střediskem  této  oblasti  je  město  Bělá  pod 

Bezdězem. Odtud pak vedou hlavní turistické cesty.

Východní část  tvoří řeka Jizera.

Mělnickem od Labe k Jizeře

Oblast  je  charakteristická  úrodným  Polabím  s  rozvinutým  průmyslem  a 

zemědělstvím.  Centrem oblasti  je  město  Mělník.  Odtud také  vedou  turistické  trasy do 

Kokořínska a Liběchovska (Ludvík 1985). 

4. 2. 3 Lyžařská turistika
Oblast  Máchova kraje  je vhodná k provozování  sportu na běžkách.  Za dobrých 

sněhových podmínek  jsou  k  dispozici  upravené  lesní  úseky,  ale  také  polní  nebo luční 

plochy.

Na Kokořínsku se k lyžařské turistice nabízejí tato místa, např. Planý, Dobřeňský 

důl, Žebrák. Dále např. okolí Liběchovska, Dubé, mezi Bezdězem a Jizerou (Mauserová 

2006).

4. 2. 4 Vodní turistika
Mezi hlavní říční toky oblasti patří Labe, Jizera a Ploučnice.

Labe

Řeka Labe protéká krajinou s hustou bytovou a průmyslovou zástavbou. Díky tomu 

je tok dosti znečištěný. Labe se zde využívá i jako vodní komunikace pro nákládní lodě. 

Řeka je splavná celoročně.
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Jizera

Přítokem Labe je Jizera, která je vhodná pro začínající vodáky, ale na své si zde 

přijdou i zkušení vodáci. Řeka má malý spád.

Ploučnice

Řeka Ploučnice se oblasti dotýká v České Lípě, odkud je také splavná až do Děčína.

4. 2. 5 Cykloturistika
V Máchově  kraji  je  vybudováno  několik  cyklotras  od  náročných  až  po  méně 

náročné. Cestou se nachází řada kempů, hotelů, občerstvení.

Cyklotrasy mají průměrnou délku 15 – 60 km. Trasy mezi 20 – 40 km patří ke 

středně náročným, kratší trasy pak méně náročné a mezi náročné trasy se řadí ty, které mají 

od 40km. Není to však pokaždé pravidlem. Záleží na členitosti terénu. 

Ukázka některých zajímavých cyklotras v Máchově kraji:

Česká Lípa – Bezděz

                                                       Obr. 35 Profil trasy (Internet 23)

Délka trasy: 30.4 km
Čas trasy: 01:45 hod
Stoupání: 384 m
Klesání: 224 m
Minimální nadm. výška: 249 m
Maximální nadm. výška: 411 m
Počáteční nadm. výška: 251 m
Koncová nadm. výška: 411 m (Obr. 35)
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Doksy – Kokořínský důl

                                                        Obr. 36 Profil trasy (Internet 24)

Délka trasy: 21.7 km
Čas trasy: 01:15 hod
Stoupání: 433 m
Klesání: 460 m
Minimální nadm. výška: 242 m
Maximální nadm. výška: 373 m
Počáteční nadm. výška: 277 m
Koncová nadm. výška: 250 m (Obr. 36)

Bezděz – Houska

                                                     Obr. 37 Profil trasy (Internet 25)

Délka trasy: 15.5 km
Čas trasy: 00:55 hod
Stoupání: 252 m
Klesání: 241 m
Minimální nadm. výška: 302 m
Maximální nadm. výška: 422 m
Počáteční nadm. výška: 411 m
Koncová nadm. výška: 422 m (Obr. 37)
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Kokořín – Zákupy

                                                  Obr. 38 Profil trasy (Internet 26)

Délka trasy: 44.0 km
Čas trasy: 02:30 hod
Stoupání: 600 m
Klesání: 666 m
Minimální nadm. výška: 239 m
Maximální nadm. výška: 373 m
Počáteční nadm. výška: 335 m
Koncová nadm. výška: 269 m (Obr. 38)

4. 2. 6 Mototuristika
Máchův kraj lze poznávat také za volantem. Tras je zde nespočet. Okruh CHKO 

Kokořínskem, krajinou pod Bezdězem, okolí Úštěku, území mezi Doksy a Českou Lípou...

(Ludvík 1985).

4. 3 Svazek obcí Máchova kraje
Cestovní ruch je neodmyslitelnou součástí životního stylu pro stále více obyvatel. 

Je  odrazem  ekonomického,  kulturního,  sociálního  a  politického  rozvoje,  komunikace, 

vzdělání a životní úrovně.

Vybudovat z určitého regionu skutečně přitažlivou turistickou destinaci není nijak 

jednoduché.  Vyžaduje  to  dlouhodobou  práci,  značné  úsilí,  schopnost  týmové  práce, 

kooperace a koordinace.

Cílem založení Svazku obcí Máchova kraje bylo propagovat tento kraj především v 

oblasti cestovního ruchu. Sídlem je město Doksy.  V rámci Svazku významnou roli hraje 

Informační centrum Doksy jako regionální turistické centrum Máchova kraje. Předsedou 

Svazku je starosta Města Doksy – Bc. Z. Krenický. Svazek byl založen koncem roku 2003 

a sdružuje tyto obce a města:
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• Doksy 

• Bělá pod Bezdězem

• Bezděz

• Blatce

• Březovice

• Čistá

• Dubá

• Chlum

• Jestřebí

• Kravaře

• Luka

• Okna

• Plužná

• Skalka u Doks

• Tachov

• Tuhaň

• Vrchovany

• Zahrádky

• Ždírec (Internet 27)

Předmětem činnosti svazku jsou následující činnosti:

• Rozvoj  cestovního  ruchu založený na  atraktivnosti  oblasti.  Aby oblast  byla  pro 

turistu  atraktivní,  musí  návštěvníkovi  nabídnout  určité  kulturní,  historické, 

sportovní akce, organizovat výlety, zdokonalovat cyklotrasy.

• Koordinace  aktivit  v  oblasti  cestovního  ruchu  včetně  příslušných  komplexních 

služeb.  Když  návštěvník  zavítá  do  Máchova  kraje  chce,  aby  měl  vše 

„při  ruce“  -  ubytování,  stravování,  možnost  aktivně  trávit  svůj  volný  čas, 

odpočinout si od všedního života.

• Zajištění  informačního  servisu  pro  potřeby  cestovního  ruchu  s  vypracovaným 

marketinkem.  Je  nutné,  aby se  uplatňovaly všechny složky trhu (produkt,  cena, 

distribuce  a  propagace)  a  nabídka  byla  zaměřena  pro  více  typů  různých 
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segmentů – ať je to nabídka pro studenty, seniory, rodiny s dětmi, turisty, sportovce, 

náročnější zákazníky.  Nutno vytvořit pro návštěvníky nové turistické produkty a 

nabídky. 

• Propagace  a  reprezentace  oblasti  na  mezinárodních  a  tuzemských  výstavách  a 

veletrzích cestovního ruchu.

• Rozvoj sportovních a kulturních aktivit.  Máchův kraj nabízí řadu kulturních akcí, 

ale většina z nich trvá max. víkend, což přiláká návštěvníka jen na tuto krátkou 

dobu. Bylo by však dobré, aby akce byly delší a tím by se i prodloužil návštěvníkův 

pobyt. Sportovní vyžití je pak koncentrováno převážně jen do větších měst.

• Rozvoj kulturního dědictví a tradic.  Máchův kraj láká turisty kromě rekreačního 

pobytu velkým množstvím památek, které je nutno udržovat a pečovat o ně. Oblast 

bohužel patřila mezi hraniční území a po 2. sv. válce došlo k odsunu původního 

německého obyvatelstva a s tím se vytrácely i původní tradice, řemesla a zvyklosti. 

Snahou o jejich obnovu jsou různé jarmarky, kde si lidé připomenou, jak se zde 

kdysi žilo.

• Všeobecná  ochrana  životního  prostředí  a  přírody.  Rozvoj  cestovního  ruchu 

Máchova kraje je ovlivněn také existencí chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a 

Českého středohoří  a řady přírodních rezervací a přírodních památek a je nutné 

dbát na jejich ochranu.

• Veřejná osobní doprava k zajištění dopravní obslužnosti území.

• Koordinace významných investičních akcí.

• Publikační a propagační činnost. 

• Spolupráce na vytvoření strategie rozvoje oblasti Svazku obcí Máchův kraj.

• Zastupování členů Svazku v jednání o společných věcech s třetími osobami.

Pro dosažení těchto cílů bude Svazek usilovat o spolupráci se státem, kraji, obcemi, 

občany, podnikatelskými a ostatními subjekty. Na základě této spolupráce zastupuje zájmy 

celé oblasti navenek. Svazek obcí je oprávněn býti členem nebo samostatně či s dalšími 

účastníky  zakládat  podnikatelské  a  nepodnikatelské  subjekty  podle  platných  právních 

norem (Internet 27).

Cílem sdružení Svazku obcí Máchova kraje je udělat z oblasti destinaci s kvalitní 

ucelenou nabídkou v oblasti cestovního ruchu, rozvíjet cestovní ruch i mimo hlavní letní 
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sezonu a dosáhnout jednotného image Máchova kraje s cílem jeho efektivní propagece a 

prezentace nejen u nás v České republice,  ale i  v zahraničí  za účelem podpory vzniku 

Máchova kraje jako významného cíle návštěvníků a turistů.

4. 4 Cestovní ruch
Máchův kraj  je  místo,  které  patří  mezi  vyhledávané  turistické  oblasti  s  velkým 

množstvím přírodního  a  kulturně-historického bohatství.  Záměrem je,  aby se  turistický 

ruch rozvíjel i nadále a aby se zachovaly přírodní a kulturní hodnoty území. Do budoucna 

je  také  třeba  využívat  sociálně-ekonomický  rozvoj  území  a  zajistit  tak   hospodářskou 

prosperitu.   Je  však  nutné,  aby se  vše  rozvíjelo  harmonicky a  v  souladu  se  zásadami 

ochrany přírody a zajistit tak trvale udržitelný rozvoj oblasti (Internet 28).

4. 4. 1 Předpoklady rozvoje cestovního ruchu

Geografické předpoklady rozvoje cestovního ruchu

Máchův kraj má bohatý přírodní potenciál, jsou zde příznivé klimatické podmínky, 

velké množství přírodních a kulturních zajímavostí. Avšak v chráněných územích existují 

omezení, které tvoří poměrně značnou část oblasti.

Dopravní dostupnost

Doksy,  jež  jsou  centrální  částí  oblasti,  leží  na  trase  nadregionální  komunikace, 

silnice I. třídy – č.I/38. Je sem dobrá dostupnost z Prahy, z Mladé Boleslavi nebo České 

Lípy. Oblast je protkána celou řadou cyklistických stezek. Nevýhodou však je, že silnice 

I. třídy jsou vysoce zatížené a je zde menší množství menších, místních komunikací.

Socio-demografický charakter

Počet obyvatel neklesá, najdeme zde řadu ubytovacích zařízení různých kategorií a 

tříd a cestovní ruch se tu stává významným příjmem obcí, proto se obyvatelé snaží své 

okolí  udržovat.  Záporem je,  že  lidé  v  oblasti  cestovního  ruchu  mají  málo  pracovních 

příležitostí nebo jich vůbec nevyužívají. V okolí se nachází řada neobydlených domů a 
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objektů, které by mohly bez problémů cestovnímu ruchu sloužit. Snad největší nevýhodou 

je, že služby se poskytují převážně v období sezony. Mimo sezonu jsou příležitosti téměř 

nulové.

Kulturně – historický předpoklad cestovního ruchu

Máchův kraj  je  lokalitou  s  dlouhodobou tradicí  cestovního  ruchu.  Ve 20.  a  30. 

letech 20. století se Doksy staly významnými lázněmi, které však po roce 1945 zanikly. Po 

2. sv. válce se na území Máchova kraje začalo rozrůstat množství rekreačních středisek, 

převážně  chatového  charakteru,  které  většinou  v  málo  změněné  formě  slouží  dodnes. 

Máchův kraj se stal místem, kam každoročně jezdily na dovolené rodiny s dětmi, mládež, 

ale  i  senioři.  Lákalo  je  koupání  a  Máchovu  jezeru  se  s  oblibou  u  rekreantů  říkalo 

„Severočeské moře“. Oblast byla dostupná i pro méně movité vrstvy obyvatel.

V Máchově kraji velký počet dochovaných staveb lidové architektury, každoročně 

se tu pořádají tradiční jarmarky, vyskutuje se zde řada muzeí, ve kterých se dozvíme o 

historii, kultuře a tradici území. Co se týče tradic a kultury tak území utrpělo velký postih, 

když po 2. sv. válce odešlo původní německé obyvatelstvo a z kraje tak vymizela řada 

tradic a kultur. Návštěvníci se zaměřují převážně na pobytovou rekreaci (Internet 29).

4. 4. 2 Faktory omezující rozvoj cestovního ruchu
Faktory, které omezují rozvoj oblasti, lze rozdělit na dvě hlavní skupiny. Jsou to 

problémy lokálního a obecného charakteru.

Lokální limity

Pro cestovní ruch je zásadní  kvalita vody v Máchově jezeře, která musí splňovat 

stanovené hygienické požadavky a limity dle vyhlášky MZd. č. 464/2000 Sb. a dle nařízení 

vlády č. 82/1996 Ochrana přírody. To úzce souvisí i s vybudováním kanalizace v oblasti. 

Když  se  porušují  tyto  požadavky a  limity,  dochází  ke  znečištění  jezera  a  následnému 

rozšíření sinic a omezení koupání. Na území Máchova kraje se nachází řada chráněných 

oblastí a území. Jsou to místa krásná a cenná, však pro návštěvníky to znaméná omezený 

pohyb a dodržování pravidel, které se každému zrovna líbit nemusí. Ale určitě je důležité 

tato místa zachovat.
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Obecné limity

Území je turisticky oblíbené v letní sezoně, která je krátká a trvá asi 6 týdnů. V 

době, kdy je počasí špatné, trvá ještě méně, což je pro oblast nelichotivé. Proto je nutné, 

aby se v oblasti rozvinula další řada aktivit, které do kraje přilákají návštěvníky i mimo 

sezonu (Internet 29).

4. 4. 3 Služby a nabídka

Turistická nabídka, historie, tradice

Nabídka je opravdu pestrá. Mezi atraktivity území patří: hrady, zámky, zříceniny 

hradů, muzea, galerie, lidová architektura, církevní památky, technické památky, přírodní 

památky, řada kulturních akcí, festivalů. Někdy se jejich potenciál nevyužívá tak, jak by 

měl (špatná otevírací doba, málo akcí pod širým nebem, nedostatečná propagace a nabídka, 

některé kulturní akce se sbíhají ve stejný termín).

Aktivní dovolená a relaxace

V tomto směru si každý příjde na své. Přímo se zde nabízí koupání a vodní sporty, 

pěší turistika, řada cyklostezek, in line bruslení, jezdectví, agroturistika. Zimní sporty tu 

bohužel  moc  atraktivní  nejsou.  Existuje  tu  konkurence  v  Krkonoších,  Jizerských  a 

Lužických horách.  Ale i tak je tu řada upravovaných běžeckých stop, které vedou krásnou 

a romantickou přírodou Máchova kraje.

Koupat se lze na 4 plážích a v okolních rybnících a na koupalištích. Vybavenost 

pláží se rok od roku zlepšuje i tak se zvyšuje kvalita poskytovaných služeb.

Pro aktivní dovolenou a relaxaci zde panují příznivé klimatické podmínky v letních 

měsících. Atraktivní je i lodní doprava po Máchově jezeře, půjčování lodiček a šlapadel, 

možnost rybaření. 

Proti  tomu existují  i  slabé  stránky.  Kvalita  vody v  Máchově jezeře,  nedostatek 

sportovišť  při  špatném  počasí  (bowling,  squash,  kryté  bazény),  malá  nabídka 

adrenalinových sportů nebo nedostatek in line stezek (Internet 29).
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Informační centra a informační systémy

Informační centra

Turistický region je pokryt hustou sítí informačních center, která spolu spolupracují 

především při výměně turistických dat a v rámci propagace regionu.

K informačním centrům patří: Informační centrum Doksy, Staré Splavy, Dubá, Zahrádky, 

Bezděz, Mimoň, Ralsko a další.

Informační a navigační systémy

Spokojenost návštěvníků souvisí i s kvalitním navigačním a informačním systémem 

v terénu. Na tuto skutečnost se však často zapomíná. Existují systémy pro cykloturisty, 

motoristy, pěší, avšak někdy nemají takovou kvalitu, kterou by návštěvník potřeboval.

Ubytovací a stravovací zařízení

V  tomto  směru  neexistují  žádné  větší  problémy.  Ubytovacích  a  stravovacích 

zařízení je tu dostatek a uspokojí i náročnější klientelu.

4. 4. 4 Rozvoj cestovního ruchu

Instituce a organizace, které se zabývají rozvojem CR v Máchově kraji

Organizace,  které  se  zabývají  rozvojem  cestovního  ruchu  jsou  např.:  Sdružení 

Českolipsko,  Svazek  obcí  Máchův  kraj,  Svazek  obcí  Podralsko,  Svazek  obcí  Peklo, 

Obecně  prospěšná  společnost  Máchovo  jezero,  Občanské  sdružení  pro  rozvoj  Starých 

Splavů, Informační centrum Doksy.

Analýza projektových záměrů rozvoje cestovního ruchu v oblasti

Nejvyhledávánějšími  místy  v  Máchově  kraji  jsou  Doksy  spolu  s  Máchovým 

jezerem. Existují projekty z finančních podpor Evropské unie, které se snaží o to, aby se 

zvýšila úroveň základní a doplňkové infrastruktury cestovního ruchu.

Pro zjištění silných a slabých stránek cestovního ruchu byla vytvořena SWOT 

analýza (Tab. 2).
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Tab. 2 SWOT analýza (originál 2010)

Silné stránky Slabé stránky
Řada  památek Kvalita vody v Máchově jezeře
Dobrá dostupnost Turistická nabídka jen v letní sezoně
Lokalita s dlouhodobou tradicí CR Nedostatečná propagace
Velké množství ubytovacích zařízení, 
restaurací

Nízký podíl podnikatelských subjektů v 
oblasti

Sportovní vyžití Krátké trvání kulturních a společenských 
akcí

Množství akcí (koncerty, festivaly...) Neucelený přehled nabídky volnočasových 
aktivit

Krásná a romantická příroda Špatný technický stav některých památek
Bohatý přírodní potenciál Malá nabídka pro rodiny s dětmi
Hustá síť cyklostezek i pro pěší turistiku Negativní postoj místních obyvatel k 

cestovnímu ruchu v oblasti
Dostatečný počet informačních center
Upravené pláže

Příležitosti Ohrožení
Existence organizací, podílejících se na 
rozvoji CR v kraji

Konkurence okolních oblastí

Teplá oblast Nedostatečující prezentace kraje
Soustava rybníků Ohrožení životního prostředí
Krajinný ráz Nedostatek finančních prostředků
Popularita Doks a Máchova jezera Nedostatečná informovatelnost 

potencionálních návštěvníků
Velké množství památek (hrady, zámky...)
Výhodná poloha území, dobrá dostupnost
Spolupráce mezi soukromým a veřejným 
sektorem
Určitý přístup k finančním zdrojům z EU

Z analýzy vyplývá, že i přes určitá ohrožení a slabé stránky, je Máchův kraj 

lákavým turistickým cílem. Nevýhodou je však to, že veškerá zajímavá nabídka se 

soustřeďuje jen do hlavní sezony.
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4. 4. 5 Formy cestovního ruchu
Hlavní podněty, které vedou k pobytu v Máchově kraji.

Rekreační cestovní ruch (relaxace) 

Hlavní „náplní“ je odpočinek u vody, nabrání fyzických a psychických sil.  Tato 

forma cestovního ruchu je náročná na vysokou kvalitu služeb, které občas chybí. 

Poznávací cestovní ruch

Hlavním cílem je  poznání  přírody a  historie  kraje,  které  vycházejí  z vysokého 

potenciálu kulturních a přírodních atraktivit.

Sportovně – turistický cestovní ruch

Jde  o  aktivní  dovolenou,  kdy  je  upředňostnována  pěší  turistika,  cykloturistika, 

horolezectví a vodní sporty (Makovec 2005).

Zábavní cestovní ruch

Pod  tuto  formou  cestovního  ruchu  patří  zážitková  dovolená  pro  mladé 

lidi – diskotéky, akce, koupání, dobrodružství, horolezectví.

Incentivní a kongresový cestovní ruch

Tento druh cestovního ruchu probíhá v hotelech s kongresovým zařízením (Port, 

Bezděz). Kongresový CR přináší pro oblast velké peníze a sjíždějí se lidé vzdělaní, kteří si 

vyměňují vzájemně informace. Je to však náročné na organizaci a kvalitu služeb.

Cestovní ruch dětí a mládeže

Jde o organizované skupiny školní mládeže a sportovní organizace. Různé výlety, 

sportovní akce (Internet 29).

4. 4. 6 Propagace a prezentace turistického regionu Máchův kraj
Propagace  a  prezentace  je  jednou  z  nejdůležitějších  složek  cestovního  ruchu. 

Využívá  se  reklamy  ve  formě:  tištěných  propagačních  materiálů,  sad  tématických 

propagačních  letáků  „Toulky  Máchovým krajem“,  Máchův  kraj  celoročně  (informační 
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brožura),  na kole  krajem K. H. Máchy,  trhací  mapa Doksy a Staré  Splavy,  propagační 

kalendářík.

Dále  se  propagace  a  prezentace  kraje  předává  formou  reklamních  předmětů, 

placenou inzercí v novinách, časopisech, mapách nebo knižních průvodcích. Rozhlasová a 

televizní reklama (Panorama kamery) a internetová reklama. Existuje řada internetových 

stránek,  ze  kterých  se  o  kraji  dozvíme.  Stránky  hradů,  zámků,  měst,  přírodních  a 

technickým památek.

Dochází  i  k  osobnímu  prodeji  na  veletrzích  a  výstavách.  Přímá  marketingová 

komunikace (zasílání nové nabídky do škol, cestovních agentur a kanceláří).

4. 4. 7 Silné a slabé stránky cestovního ruchu na Máchově jezeře
Máchovo jezero patří k hlavním turistickým cílům, proto je nutné, aby se kvalita 

služeb nadále zlepšovala a rostla i nabídka možností pro návštěvníky. Cílem je, aby se sem 

vždy rádi znova vraceli a své zážitky předali  i  dále svým známým, kteří se tak stávají 

novými, potencionálními návštěvníky.

Silné stránky

Vysoký přírodní a historicko-kulturní potenciál. Máchův kraj patří ke tradičnímu 

turistickému  regionu,  snadná  dostupnost,  vysoká  kapacita  ubytovacích  a  stravovacích 

zařízení, založení O. p. s. Máchovo jezero.

Slabé stránky

Špatná kvalita  vody v Máchově jezeře,  existence pouze letní  turistické nabídky, 

nedostatek doplňkových služeb, malá nabídka pro rodiny s dětmi, nízká míra propagece 

oblasti, negativní postoj místních obyvatel k cestovnímu ruchu (Internet 28).

4. 5 Kultura
Máchův kraj nabízí řadu zajímavých kulturních akcí. Převažují jarmarky, šermířská 

vystoupení, ale také různé pochody, koncerty. Hlavním centrem konání akcí se stává město 

Česká Lípa, ale také hrady a zámky v Máchově kraji jako jsou Bezděz, Houska.
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Významnou regionální akcí je kulturně – turistický pochod „Máchovi v patách“, 

který probíhá každoročně v dubnu a v květnu a vrcholí nočním výstupem na hrad Bezděz. 

Pochod je  tématicky zaměřen  na  zajímavá,  romantická  a  také  tajemná místa  Máchova 

kraje. Na vytrvalé poutníky v cíli čeká pamětní list a na hradě Bezdězu pak máchovsky 

laděné ceny. Při nočním výstupu na hrad Bezděz je pak od 20 hod. k dispozici přístup na 

vyhlídkovou Velkou věž, ze které je možné obhlédnout Máchův kraj ponořený do nočního 

ticha  a  je  ozářen  světýlky  civilizace.  Každoročně  je  také  vydávána  pamětní  dřevěná 

turistická známka.

V letních měsících se  pak koná řada hudebních festivalů.  Mezi  nejvýznamnější 

patří  jazzové  dny v  Dubé,  které  se  konají  vždy druhý  srpnový  víkend  v  letním kině 

Autokempu Nedamov.  Dalším oblíbeným festivalem je  Mácháč 200X, který  probíhá u 

Máchova jezera v Doksech na pláži Klůček. Ve vesničce Žizníkov, která je u České Lípy, 

se koná festival etnické hudby „Reggae ethnic session“.

Lákadlem nejsou pouze hudební festivaly, ale také městské slavnosti a poutě, které 

se konají pod širým nebem. Mezi nejvýznamnější a nejznámnější patří městské slavnosti v 

České  Lípě,  které  se  pořádají  v  areálu  Vodního  hradu Lipý  nebo tzv.  Dokská  pouť  v 

Doksech či městské slavnosti v Bělé pod Bezdězem. Svůj význam má i Zdislavina pouť v 

Jablonném v Podještědí,  která  se  pořádá na  oslavu sv.  Zdislavy,  patronky Libereckého 

kraje, která léčila chudé a nemocné.

Na Vísecké rychtě v Kravařích se každoročně koná zajímavá folklórní akce, která 

připomíná  tradice  Velikonoc.  Návštěvník  se  může  aktivně  zapojit  do  zdobení 

velikonočních vajíček, pletení pomlázek a velikonočních ozdůbek (Makovec 2005).

Svou tradici má i Řezbářské sympozium v Doksech, které se koná začátkem září v 

Památníku K. H. Máchy. Před sympoziem je vždy v srpnu v klubovně Městské knihovny v 

Doksech instalovaná výstava děl řezbářů, která je spojena s anketou návštěvníků o nejlepší 

dílo. Vystavující řezbáři se pak setkají na sympoziu. Návštěvníci mohou sledovat, jak se z 

obyčejného špalku dřeva stává pod rukama mistrů umělecké dílo.

V listopadu ožívá městečko Bělá pod Bezdězem divadelním ruchem. Sjíždějí se 

sem amatérské divadelní soubory, které se představují na třídenním festivalu Tréglova Bělá 

(Mauserová 2006).
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Mezi další neméně významné akce patří například:

• Májový karneval (květen)

• Lesnický den v Ralsku (červen)

• Den koní ve Vrchovanech (červen)

• Hvězdy nad jezerem (červenec, srpen)

• Vartenberské hudební léto (červenec, srpen)

• Gotický jarmark na Housce (červenec)

• Pivní slavnosti v Nedamově (červenec)

• České hrady.cz – Bezděz (červenec/srpen)

• Holanský jarmark (srpen)

• Bělské posvícení (září)

• Vánoční jarmark v Bělé pod Bezdězem (prosinec)

4. 6 Turisticky významná místa 

4. 6. 1 Doksy
Město  Doksy  leží  v  okrese  Česká  Lípa.  Jsou  jedny  z  nejznámnějších  a 

nejvyhledávenějších rekreačních středisek u nás, zejména v letním období. Najdeme je na 

břehu Máchova jezera. Říká se, že právě Doksy s Máchovým jezerem jsou srdcem tohoto 

kraje. Město má však i jiná lákadla, ne jen jezero. Najdeme zde Památník K. H. Máchy, 

krásný zámeček nebo kostel.  Od roku 1850 jsou součástí  Doks  Staré  Splavy ležící  na 

severním břehu Máchova jezera a významně se podílejí na turistickém ruchu.

Historie města

Zakladatelem tohoto města byl král Přemysl Otakar II. (roku 1264). Samotný název 

vznikl zkomolením anglosaského slova „dox“ (temný). Užívaly se také názvy jako Dokzy, 

Doxa nebo Dokzí. První písemná zmínka pochazí z roku 1293 v listině krále Václava II. 

Město Doksy dosáhly největšího rozvoje ze Karla IV., který jim udělil významná městská 

privilegia a roku 1367 nechal založit Velký rybník (dnes nazýván jako Máchovo jezero). 

Syn Karla IV. - Zikmund Lucemburský nechal panství zastavil Janu z Michalovic, který s 
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pomocí mj. Berků z Dubé toto město začlenil do protihusitské enklávy. Roku 1426 husité 

Doksy i panství vyplenili. V 16. století Doksy opět začínaly prosperovat, růst a staly se 

významnějšími hlavně zintenzivněním rybníkářství. 

V období  třicetileté  války  však  přišlo  strádání  a  hlavně  vylidňování.  Kraj  byl 

vypleněn vojsky a novými osídlenci se stali Němci. 

Koncem 18. století město vyhořelo a svůj statut ztratilo. 

V prvním desetiletí 19. století se v Doksech začal rozvíjet textilní průmysl. Byla 

postavena továrna a obyvatelstvo se znovu začalo rozrůstat.  Druhá polovina 19.  století 

představovala návrat k přírodě a zemědělství. Rozvíjelo se chmelařství, rybníkářství nebo 

chov dobytka. Do popředí se také dostalo zpracování dřeva. V roce 1955 Doksy získaly 

statut rekreačního a lázeňského města.

Dnes jsou Doksy hlavně městem turistickým a rekreačním (Mauserová 2003).

Památky

Památník Karla Hynka Máchy

Památník (Obr. 39) je umístěn v nejstarším domě v Doksech (tzv. Hospitálek, který 

nechala  postavit  Marie  Františka  v  roce  1669  -  byla  to  druhá  manželka  Kryštofa 

Ferdinanda.),  který dříve sloužil  sirotkům a starým, nemocným lidem. Tento dům jako 

jediný  odolal  hroznému a  ničivému požáru  v  roce  1842.  Památník  slouží  jako ukázka 

života K. H. Máchy. Zajímavostí je, že zde najdeme Máj v mnoha podobách a vydáních (i 

v cizích jazycích).  

Také je zde expozice věnována „Rybářství a rybníkářství na Českolipsku“. 

                                          Obr. 39 Památník K. H. Máchy (originál 2010)
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Mariánské sousoší

Sousoší  ze  17.  století  najdeme  na  nově  zrekonstuovaném  náměstí  (Obr.  40). 

Hlavním motivem je socha Panny Marie,  kterou obklopují  plastiky světců:  Jan Křtitel, 

Antonín Paduánský, sv. Florián a sv. Jan Nepomucký (Staněk 1974).

                                    Obr. 40 Náměstí a Mariánské sousoší (originál 2010)

Kostel sv. Bartoloměje

Kostel  pochází  z  roku 1638.  V 18.  století  zde  byly provedeny úpravy ve stylu 

baroka.  Roku 1786 byla do kostela přemístěna z Bezdězu kopie zázračné sošky Panny 

Marie Montserratské (Černé Madony).

Zámek v Doksech

Pod  náměstím  se  v  anglickém  parku  nachází  původně  renesanční  zámek.  V 

současné době  slouží  jako učiliště a veřejnosti je nepřístupný(Dvořáček 2001)).

4. 6. 2 Úštěk
Městečko  Úštěk  tvoří  západní  hranici  Máchova  kraje.  Leží  uprostřed  krásné  a 

romantické, téměř nedotčené přírody severních Čech mezi Litoměřicemi a Českou Lípou. 

Zároveň se nachází na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí Kokořínska a Českého 

středohoří.  Krajina kolem je kopcovitá s  velkým množství lesů.  Úštěk je častým cílem 

turistů a rekreantů (Doležalová 2007).

Lidé se zde živí převážně zemědělstvím. Nejhodnotnější částí města je jeho střed 

(Obr.  41),  který  tvoří  zachovalé  pozdně  gotické  měšťanské  domy  a  je  prohlášen 
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památkovou rezervací. Točily se zde i filmy (např. Rebelové od Filipa Renče).

                                                     Obr. 41 Náměstí (originál 2009)

Historie města

Archeologické nálezy dokazují, že toto místo bylo osídleno již v 10. - 13. stol., kdy 

tudy vedly staré obchodní stezky z Litoměřic do Lužice. Významnějšího postavení město 

však dosáhlo až ve 14. stol., kdy páni z Michalovic začali ves Úštěk přetvářet do podoby 

města a současně mu dali městská práva. Kdy byl Úštěk prohlášen městem doloženo není. 

V dokumentech se sice uvádí rok 1361, ale s jistotou to říci nelze. 

Roku 1378 nechali Úštěk zastavit Michalovci kvůli svým dluhům pánům Berkům z 

Dubé, kteří v budování a opevňování města pokračovali. Páni z Dubé město vlastnili až do 

roku 1426. Město tehdy prodali husitskému hejtmanovi Václavu Cardovi z Petrovic, který 

byl  přívržencem husitů.  Jeho  úštěcké  panství  bylo  součástí  severní  hranice  husitského 

území a často se tak dostával do konfliktů s Házmburky, Vartemberky a Smiřickými. Po 

dobytí a spustošení města vojskem Zikmunda z Vertemberka si Václav Carda uvědomil 

vojenský význam Úštěka a poté, co byl propuštěn ze zajetí (dostal se do něj v bitvě u 

Budyně roku 1428) pokračoval v intenzivním opevňování města. Václav Carda nejen, že 

město opevnil, ale poskytl městu i další privilegia, kterými zbavil měšťany roboty a přiznal 

městu mílové právo, což bylo jedno ze středověkých městských privilegií, která uděloval 

panovník nebo majitel města. Zaručovalo občanům města, že v okruhu městských hradeb, 

ale  také  v  okruhu  jedné  míle  kolem  města  nebude  nikdo  provozovat  tzv.  městské 

živnosti – řemeslo a obchod.

Roku 1475 Úštěk získali sňatkem Sezimové z Ústí, kteří měli právo užívat čestný 

titul  "dědičný  kráječ  království  českého".  Tento  titul  je  opravňoval  k  tomu,  že  při 
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oficiálních  hostinách  dohlíželi  na  krájení  pokrmů  pro  samotného  krále.  Po  získání 

úštěckého  panství  si  Sezimové  rozšířili  své  původní  jméno  na  Sezimové  z  Ústí  a  na 

Úštěku. Sezimové v opevňování města sice intenzivně nepokračovali, ale zato se město za 

jejich vlády značně rozrůstalo. Byly zde pivovary, tři rybníky a 179 domů. Pád slávy rodu 

Sezimů zapřičinila až porážka českých stavů roku 1620 při bitvě na Bílé hoře. Sezimové se 

postavili Habsburkům a postupně tak začali přicházet o svůj majetek, včetně úštěckého 

panství.

Roku 1622 bylo úštěcké panství Sezimům zkonfiskováno. Část pak získali pražští 

jezuité a část získal plukovník Jan Hrabě Merode, který však svůj podíl roku 1630 prodal 

litoměřickým  jezuitům.  Jezuitští  představitelé  sídlili  zpočátku  na  úštěckém  hradě  a  v 

polovině 17.  stol.  se  přesídlili  do nového sídla  –  do nedalekých Liběšic.  V době,  kdy 

panství vlastnili jezuité zde docházelo k rozvoji řemesel a k zakládání cechů. Rozvíjelo se i 

zemědělství, zejména pěstování chmele a vinné révy.

Roku 1765 město zasáhlo požár a řada domů byla zničena a jejich obnova začala 

měnit Úštěk do dnešní podoby.

Jezuité zde vládli až do roku 1773. V tomto roce byl jejich řád papežem Klimentem 

XIV. zrušen a jejich majetek zkonfiskoval stát.  Roku 1779 zde působili úštěčtí měšťané, 

kteří zakoupili hrad i okolí a z hradu udělali sladovnu.

Roku 1838  odkoupil  panství  do  svého  vlastnictví  kníže  Ferdinand  z  Lobkovic. 

Změna majitele však město nijak neovlivnila. Charakter města ovlivnil až rok 1849, kdy se 

zde připravovalo nové správní uspořádání – Úštěk se stal soudním okresem a byl jím až do 

roku 1953. Pro město to byl značný přínos – zejména v oblasti obchodu s chmelem. Chmel 

se stal velice významným a byla vytvořena značka Úštěcký chmel (značka byla vytvořena 

hlavně kvůli tomu, aby chmel nebyl zaměňován jinými výrobci). Pěstování chmele, ale i 

ovoce mělo značný vliv na rozvoj města. Byla postavena spousta nových budov.

V roce 1953 došlo ke změně krajského uspořádání a byly zrušeny i soudní okresy, 

kdy část úštěckého okresu spadla do správy České Lípy a část, včetně Úštěku, přešla pod 

správu  Litoměřic.  Úštěk  se  tak  pomalu  začal  stávat  bezvýznamným  venkovským 

městečkem. Koncem padesátých let 20. století se začalo blýskat na lepší časy, když se s 

Úštěkem začalo počítat jako s rekreační oblastí. Byla zahájena výstavba rybníka Chmelař a 

vyrostlo  mnoho objektů  pro rekreaci.  Dnes  je  to  významné místo  pro  cestovní  ruch  a 

občané se zde snaží návštěvníkům poskytovat co možná nejlepší služby, aby se sem každý 
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rád vracel (Doležalová 2007).

Památky

• Panský dvůr ze 14. století

• Gotický farní kostel sv. Petra a Pavla, přestavěný 1764–1772

• Věž Pikart, která slouží jako výstavní síň 

• Budova fary

• Židovská synagoga v Podskalské ulici z roku 1794

• Štíty domů na Mírovém náměstí

• Jezuitský dvůr

• Kostel Nejsvětější Trojice (Internet 30)

Rybník Chmelař

Rybník Chmelař (obr. 42) je pro Úštěk a jeho okolí hlavním turistickým cílem a 

místem  odpočinku.  Rybník  zaujímá  plochu  67  ha.  Jsou  zde  k  dispozici  dvě  pláže  a 

autokemp se sportovním areálem (minigolf, stolní tenis, plážový volejbal). U rybníka je 

také možnost rybaření.

                                                Obr. 42 Rybník Chmelař (originál 2009)

4. 6. 3 Chráněná krajinná oblast Kokořínsko
Chráněná krajinná oblast Kokořínsko byla vyhlášena 19. 3. 1976, zaujímá rozlohu 

272 km2 a tvoří jižní okraj Máchova kraje (Obr. 43). Rozkládá se mezi Mělníkem a Českou 

Lípou  a  nachází  se  na  území  tří  krajů  (Ústeckého,  Libereckého  a  Středočeského). 

Nejvyšším místem je Vlhošť (614 m n. m.), nejnižším pak niva potoka Liběchovka (175 m 
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n. m.). Vlhošť je hora kupovitého tvaru a je nejvyšším vrcholem Polomených hor. V roce 

1988  byla  Vlhošť  vyhlášena  přírodní  rezervací,  chránící  zejména  zachovalé  partie  s 

květnatými bučinami a reliktní bory s porosty vřesu a lišejníků. Z pískovcových teras je 

pak krásný výhled na okolí (Rubín 1985).

Kokořínsko je malebná krajina, jejíž reliéf je dotvářen rozmanitostí pískovcových 

skal. Přestože pískovcové skály a skalní útvary jsou pro tuto oblast typické, dominanty 

krajiny však  tvoří  průniky vyvřelých  hornin  z  třetihor  (např.  Housecké  vrchy,  Vlhošť, 

Rovov).

 

Obr. 43 Mapa CHKO Kokořínsko (Internet 31)
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Na tomto území se vyskytuje řada jevů, které jsou ojedinělé. 

• Kokořínsko má specifickou geomorfologii, která je podmíněna převahou kyselých 

kvádrových  pískovců,  které  vytvářejí  síť  plošin  a  údolí,  na  jejichž  hranách  se 

vytvořila skalní města, skalní brány, pokličky.

• Je zde vysoká biologická rozmanitost a značná variabilita ekosystémů na poměrně 

malé ploše.

• Krajina  má  unikátní  ráz,  který  je  podmíněn  tím,  že  v  historii  zde  nebyl  žádný 

průmysl a zemědělství bylo využíváno v závislost na reliéfu krajiny.

• Značné zastoupení lidové architektury, která je v harmonii s okolní krajinou.

• Rozsáhlé mokřady, které mají mezinárodní význam v nivách Liběchovky a Pšovky 

s unikátní faunou a flórou.

• Zachovalá lesní společenstva.

• Najdeme zde rozsáhlé zásoby kvalitní podzemní vody.

CHKO  je  charakteristická  tím,  že  ve  srovnání  s  okolní  krajinou  je  tu  velké 

zastoupení lesů. Na pískovcích převládají bory, které mají na špatně přístupných místech 

charakter  převážně  borů  reliktních,  které  se  vyvíjely  bez  přímého  vlivu  člověka. 

Nejzajímavější z tohoto pohledu je přírodní rezervace Kostelecké bory, které se vyznačují 

tím, že lesy jsou ponechány přírodním procesům. Dále reliktní bory můžeme zahlédnout na 

Stříbrném vrchu  nebo na  Martinských  stěnách.  Na  druhé  straně  jsou  tu  výrazně  vlhčí 

severní a severovýchodní svahy, které jsou porostlé květnatými bučinami, protože se na 

jejich tvorbě podílely vyvřelé horniny. Místy mají charakter pralesa.

Kokořínsko nejsou ale jen skály a lesy, ale neméně významným fenoménem této 

oblasti jsou mokřady, především v nivách Liběchovky a Pšovky. Jejich význam vedl až k 

tomu,  že  se  zapsaly  do  seznamu  mezinárodně  významných  mokřadů  chráněných 

tzv. Ramsarskou úmluvou, která byla uzavřena roku 1971. Vyskytuje se zde řada vzácných 

rostlin a živočichů. Např. rak říční, vrkoč bažinný, kruštík bahenní, z rostlin pak orchideje. 

Zajímavostí je také, že se tu setkávají druhy, které běžně žíji v horách s druhy, které se 

vážou k nížinám (Novotná 2004).

Mezi zvláště cenné lokality, které jsou chráněny v řadě maloplošných území patří:

• Přírodní rezervace Kokořínský důl
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• Přírodní rezervace Mokřady horní a dolní Liběchovky

• Přírodní rezervace Kostelecké bory

• Přírodní památka Kamenný vrch u Křenova

• Přírodní památka Ronov a další.

Přírodní rezervace Kokořínský důl

Přírodní rezervace Kokořínský důl byla vyhlášena roku 1953 o rozloze 20,97 km2 a 

je  jádrem CHKO Kokořínska.  Je  to  místo,  které  je  u  turistů  velice  atraktivní  a  hojně 

navštěvované. Území je významné tím, že je zde nejlépe v Evropě doloženo počáteční 

stádium rozpadu kvádrových pískovců. Jde o poměrně měkké horniny, které byly uloženy 

na dně druhohorního moře. Při působení vnějších geomorfologických činitelů dochází k 

zvětrávání a důsledkem vznikají zajímavé tvary jako jsou pokličky, voštiny, skalní okna, 

sklalní brány, výklenky.

Kokořínský důl, to je 14 kilometrů dlouhé romantické území, které je lemováno 

potokem  Pšovkou.  Mezi  nejvyhledávanější  skalní  útvar  v  těchto  místech  patří  tzv. 

„Kokořínské pokličky“ (Obr. 44). Jsou tvořeny pískovcem a slepenci, kdy pískovec v horní 

části pokličky je tvrdší, než ten v části dolní. Vlivem eroze, větru a deště byly spodní části 

pokliček  obrušovány,  kdežto  horní  část  procesům odolala  a  tak  dostaly  pokličky  svůj 

charakteristický tvar.

V blízkosti rezervace se nachází hrad Kokořín (Doležalová 2007).

Obr. 44 Kokořínské pokličky (Internet 32)
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5 Závěr
Tato  bakalářská  práce  podává  základní  informace  o  kulturních  a  přírodních 

památkách v Máchově kraji a jeho významu pro cestovní ruch. Což bylo cílem této práce.

Máchův kraj  je romantické a krásné území,  které láká turisty už dlouhou dobu. 

Nabízí nesčetné možnosti pro milovníky historie i přírody.

Oblast je vhodná nejen pro turisty, ale i pro rodiny s dětmi či pro ty, kteří si sem 

přijedou jen odpočinout od všedního stresu, práce a stereotypu. Návštěvníkovi se přes den 

nabízí  oblíbená pěší  či  cykloturistika,  adrenalinové sporty,  koupání  a večer  se pořádají 

různé kulturní akce, které uspokojí nejen mladé, ale i starší rekreanty.

Velkou výhodou oblasti  je,  že  je  dobře dostupná automobilem nebo hromadnou 

dopravou.

I přes některá omezení a slabé stránky, patří Máchův kraj k regionu, který je jedním 

z  nejnavštěvovanějších  míst  v  severních  Čechách.  Na území  se  vyskytuje  nejen  velké 

množství přírodních a kulturních památek, jako jsou hrady, zámky, zříceniny, rozhledny, 

muzea,  galerie,  ale  i  atraktivní  lokality,  které  vytvořila  sama příroda.  Je  zde  vysoká  a 

kvalitní nabídka služeb na úrovni, která dokáže uspokojit i náročnější klientelu,  dostatečná 

kapacita ubytování, stravování nebo nabídka sportů na plážích. 

Tato tradiční turistická oblast může být i do budoucna perspektivní z hlediska jejího 

využívání  pro cestovní  ruch.  Proto je  žádoucí,  aby se  i  nadále  rozvíjely aktivity,  které 

vedou k podpoře cestovního ruchu v Máchově kraji. Základem efektivního rozvoje je také 

dobrá strategie a spolupráce s jinými subjekty.

Území Máchova kraje jsem osobně několikrát navštívila a ráda se sem ve volných 

chvílích  vracím.  Krajina  je  zde  opravdu  pohádková  a  v  hlavní  sezoně  tu  o  zábavu 

rozhodně  nouze  není.  Při  návštěvě  tohoto  romantického  území  by  návštěvník  neměl 

opomenout srdce Máchova  kraje – Doksy spolu s Máchovým jezerem a hrad Bezděz či 

tajemnou Housku. 
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