OKOLÍ MĚLNÍKA – tipy na výlety
MĚLNÍK SURROUNDINGS – tips for trips
MĚLNÍK UMGEBUNG – Tipps für Ausﬂüge
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1 Kokořín Současnou podobu

Kokořín

Kokořín (Kokorschin)

This romantic castle surrounded
by forests obtained its current form
through an expensive reconstruction
of the abandoned ruins of the gothic
castle from the 14th century, the ﬁrst
renovation of its kind in Bohemia.

Das aktuelle Aussehen erhielt die
romantische Burg inmitten der Wälder
durch eine kostenaufwendige Sanierung
– die erste ihrer Art in Tschechien – der
verkommenen Ruine einer gotischen Burg
aus dem 14. Jahrhundert.

2 Houska Hrad založený Přemyslem

Houska

Houska

This castle founded by King Přemysl
Otakar II presents an array of various
architectural styles. Legend has it that
the castle chapel closes a gateway to
hell, which inspired the origin of the
exhibited animated hell.

Diese durch den König Přemysl Otakar II.
gegründete Burg vereinigt gleich mehrere
unterschiedliche Baustile . Der Legende
nach schließt die Burgkapelle das Tor zur
Hölle ab und wurde als Inspiration für die
Entstehung der ausgestellten beweglichen
Hölle verwendet.

3 Lobeč Parostrojní pivovar Lobeč,

Lobeč

Lobeč (Lobes)

The steam engine brewery Lobeč,
a part of the European Route of
Industrial Heritage, is a valuable
example of the renovation and
reopening of a technical monument.
The guided tour can be rounded off
with a tasting of the local beer.

Die dampfmaschinenbetriebene
Brauerei Lobeč, ein Bestandteil des
Europäischen Wegs des industriellen
Erbes, ist ein wertvolles Beispiel für die
Wiederherstellung und Inbetriebnahme
eines technischen Denkmals. Die begleitete
Tour kann um eine Kostprobe des hiesigen
Biers ergänzt werden.

Mšeno

Mšeno (Mscheno)

The town of Mšeno has gained
renown not only as a starting point
for trips through the landscape of the
Kokořín rocks and gorges, but also for
its unique town spa in art déco style,
which is an acclaimed bathing site.

Die Stadt Mšeno wird nicht nur als
der Ausgangspunkt für Ausﬂüge in die
Landschaft der Kokorschiner Felsen und
Schluchten bekannt, sondern auch durch
ihr einzigartiges und berühmtes Stadtbad
im Art-Déco-Stil.

Lhotka

Lhotka

Dwellings carved into sandstone
massifs were used by the poor
throughout the Kokořín region. The
rock dwelling in Lhotka ranks amongst
the most interesting, with an entire
small household carved into the rock.

In die Massive der Sandsteinfelsen
gegrabene Behausungen wurden durch
die Armen in der gesamten Region
Kokorschin bewohnt. Die Felsenwohnung
in Lhotka gehört zu den interessantesten,
hier wurde in den Felsen gleich eine
ganze kleine Wirtschaft gehauen.

6 Liblice Barokní památka z dílny

Liblice

Liblice (Liblitz)

This baroque monument from the
workshop of the Italian architect G. B.
Alliprandi today serves as a chateau
hotel and conference centre. In
addition to guided tours, you may
visit the gardens and game reserve.

Das Barockdenkmal des italienischen
Architekten G. B. Alliprandi dient heute
als Schlosshotel und Konferenzzentrum.
Außer den begleiteten Besichtigungen
können ebenfalls der Garten und das
Gehege besucht werden.

7 Liběchov Kromě barokních památek

Liběchov

Liběchov (Liboch)

As well as the baroque sculptures
of the Liběchov chateau, the church
of St. Havel and the chapels of the Holy
Spirit and Holy Sepulchre, another
attraction in the vicinity of the settlement
is the system of the fortiﬁcations from
the First Czechoslovak Republic, hidden
deep within the Kokořín countryside.

Außer den Barockdenkmälern – Schloss
Liběchov, Kirche des Hl. Havel und
Heiliger Grab – beﬁndet sich in der
Nähe der Ortschaft, inmitten der Natur
der Region Kokorschin, auch ein aus
der Zeit der ersten Republik stammende
interessante Befestigungssystem.

Želízy

Želízy

The trail marked in blue maps the rock
sculptures of Václav Levý, an artist who
worked in Liběchov in the 19th century.
The formations nestling in the pine
forests made an impression on the
writer Franz Kafka, who resided here
in the period of 1919–1923.

Der blau bezeichnete Wanderpfad führt an
den Felsplastiken des Künstlers Václav Levý,
der im 19. Jahrhundert in Liběchov tätig
war, entlang. Die in den Kiefernwäldern
platzierten Gebilde sprachen bereits den
Schriftsteller Franz Kafka an, der sich hier in
den Jahren 1919–1923 aufhielt.

9 Říp Románská rotunda sv. Jiří na temeni

Říp

Říp (Raudnitzer Berg)

The Romanesque rotunda of
St. George at the peak of an inactive
volcano marks this memorable site
from Czech mythology and history.
Legend has it that Čech, the father of
the nation, stopped here and chose
this picturesque landscape as the new
homeland for the tribe of Czechs.

Die romanische Rotunde des Hl. Georg
auf dem Gipfel des erloschenen Vulkans
stellt die berühmten Gedenkstätte der
tschechischen Mythologie und Historie
dar. Der Sage nach aufhielt sich hier der
Urvater Čech („Tscheche“) und wählte das
herrliche Land als die neue Heimat für den
Stamm der Tschechen aus.

10 Roudnice nad Labem Město

Roudnice nad Labem

Roudnice nad Labem (Raudnitz
an der Elbe)

získal romantický hrad uprostřed lesů
nákladnou rekonstrukcí zpustlé zříceniny
gotického hradu ze 14. století. Jednalo
se o první takovouto záchranu zříceniny
a její zpřístupnění veřejnosti v Čechách.
www.hrad-kokorin.cz
Otakarem II. na skalním ostrohu prošel
mnoha úpravami, je proto přehlídkou
stavebních slohů. Legenda, že hradní
kaple uzavírá pekelnou bránu,
inspirovala vznik vystaveného ručně
vyřezávaného pohyblivého pekla.
www.hradhouska.cz

2

součást Evropské cesty industriálního
dědictví, je cenným příkladem záchrany,
obnovy a zprovoznění technické
památky. Prohlídku s průvodcem je
možné doplnit ochutnávkou přímo
v ležáckém sklepě.
www.lobec.cz
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4 Mšeno Město Mšeno proslulo nejen
jako výchozí bod pro výlety romantickou
krajinou kokořínských skal a roklí, ale
i malebným náměstím a unikátními
městskými lázněmi ve stylu art déco,
které jsou vyhlášeným koupalištěm.
www.mestomseno.cz
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5 Lhotka Obydlí vysekaná přímo
do masivů pískovcových skal užívali
chudí na celém Kokořínsku. Skalní byt
ve Lhotce patří k nejdéle obývaným
a nejzajímavějším, do skály je zde
vytesáno celé malé hospodářství včetně
chlévů a sýpky. www.lhotka.cz,
www.muzeum-melnik.cz
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italského architekta Giovanniho Battisty
Alliprandiho dnes slouží jako zámecký
hotel a konferenční centrum Akademie
věd ČR. Kromě prohlídek s průvodcem je
možné navštívit zahrady a oboru.
www.zamek-liblice.cz

6

zámku Liběchov, kostela sv. Havla
a kaple sv. Ducha a Božího Hrobu je
zajímavostí v blízkosti obce i systém
prvorepublikového opevnění, takzvaná
Liběchovská příčka, jejíž „řopíky“ ukrývá
příroda Kokořínska.
www.libechov.cz
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8 Želízy Modře značená Stezka Václava
Levého mapuje skalní plastiky umělce
působícího v 19. stol. v Liběchově.
Čertovy hlavy, Klácelka, Harfenice, Had
či skalní kaple zasazené v borových
lesích oslovovaly už Franze Kafku, který
zde pobýval v letech 1919–1923.
www.zelizy.cz
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vyhaslé sopky vyznačuje památné
místo české mytologie a historie. Podle
legendy zde v období stěhování národů
stanul praotec Čech a malebnou zemi
„oplývající mlékem a strdím (medem)“
zvolil pro kmen Čechů za novou vlast.
www.hora-rip.cz

9

s bohatou historií a mnoha kulturními
památkami je sídlem Podřipského
muzea, navštívit je možné hrad i zámek,
vyhlídkovou Hlásku a Kratochvílovu
rozhlednu či galerii moderního umění.
Roudnici proslavilo i místní víno.
www.roudnicenl.cz
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Foto: TIC Mělník, archiv města Mělník, archiv infocentra Mladá Boleslav, Ing. Jiří Čermák
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Die Stadt mit ihrer umfangreichen Geschichte
ist der Standort des Museums „Podřipské
muzeum“. Besichtigen kann man auch die
Burg sowie das Schloss, einen Wachtturm
und den Kratochvíl-Aussichtsturm oder die
Galerie der modernen Kunst. Roudnice wird
auch durch den hiesigen Wein bekannt.

11 Veltrusy Barokní zámek, nabízející

Veltrusy

Veltrusy (Weltrus)

The baroque chateau of Veltrusy,
which offers a tour of several
exhibitions, is surrounded by an
English game reserve with a herd of
fallow deer, and was conceived as
a landscaped park, one of the largest
of its kind in the Czech Republic.

Das Barockschloss Veltrusy, in dem einige
Expositionen besichtigt werden können, ist
von einem englischen Damhirschgehege
umgegeben. Dieses ist als ein
Landschaftspark gestaltet und gehört zu
den größten in Tschechien.

12 Nelahozeves Zámek Nelahozeves

Nelahozeves

Nelahozeves (Mühlhausen)

The Nelahozeves chateau ranks
amongst the most beautiful renaissance
structures in Bohemia. The exhibition
presents the life of the Czech nobility
and Lobkowicz family collection. Below
the chateau is the birthplace of the
composer Antonín Dvořák.

Das Schloss Nelahozeves gehört zu den
schönsten tschechischen Renaissancebauwerken. Die Schlossexposition zeigt
das Leben des böhmischen Adels und die
Sammlungen der Familie Lobkowitz. Unter
dem Schloss steht das Geburtshaus des
Komponisten Antonín Dvořák.

13 Zdymadlo Hořín Technická

Hořín canal lock

Flussschleuse Hořín

This technical monument on the
Vraňany-Hořín canal manages
a descent of 8.5 m. This work in art
nouveau and early modern style from
1905 remains functional, and is freely
accessible from outside.

Dieses technische Denkmal am Schifffahrtskanal Vraňany-Hořín überwindet ein
Gefälle von 8,5 m. Das Werk im Stil der
Spätsezession und der Frühmoderne aus
dem Jahr 1905 ist nachbevor betriebsfähig
und von außen frei zugänglich.

Zelčín

Zelčín

This family mini-zoo, focusing mainly
on household animals offers direct
contact with animals and horse rides,
or hire of scooters.

Ein Familien-zoo, der sich insbesondere
auf Haustiere orientiert, bietet direkten
Tierkontakt. Es können Pferdeausritte
gebucht oder Trittroller ausgeliehen
werden.

návštěvníkům prohlídku několika
expozic, obklopuje členitá anglická
obora se stádem daňků pojatá jako
krajinářský park, jeden z největších
zámeckých parkových areálů v ČR.
www.zamek-veltrusy.cz

11

This town with a distinguished history
is the seat of the Podřipské museum,
and also offers visits to the castle and
chateau, the observation towers of
Hláska and Kratochvíl, or the gallery
of modern art. Roudnice is also famed
for its local wine.

patří mezi nejkrásnější renesanční
stavby v Čechách. Expozice
v interiérech představuje život české
šlechty a významnou část rodových
lobkowiczkých sbírek. Pod zámkem se
nachází rodný dům Antonína Dvořáka.
www.zameknelahozeves.cz
památka, součást plavebního kanálu
Vraňany-Hořín, překonává spád 8,5 m.
Vrcholné dílo architekta Františka
Sandera ve stylu pozdní secese a rané
moderny z roku 1905 je stále funkční
a zvenčí volně přístupné.

14 Zelčín Zelčín zaujme už svou polohou

na ostrově, který vytváří Vltava
a Vraňansko-hořínský plavební kanál.
Rodinná minizoo zaměřená hlavně na
domácí zvířata nabízí přímý kontakt se
zvířaty i svezení na koni nebo zapůjčení
koloběžky. www.zooparkzelcin.cz

Turistické informační centrum Mělník
Legionářů 51
otevřeno denně 9.00–17.00
tel.: +420 315 627 503
infocentrum@mekuc.cz, www.ticmelnik.cz

Turistické informační centrum Mšeno
Nám. Míru 1 (v budově radnice)
tel.: +420 315 693 040
info@mestomseno.cz
www.mestomseno.cz

www.melnik.cz
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v roce 2016.

Hořín − Zdymadlo Hořín (okruh 4 km)
Hořín − Hořín canal lock (Tour 4 km)
Hořín − Flussschleuse Hořín (Rundweg 4 km)

Liběchov – Želízy – sochy V. Levého (okruh 12 km)
Liběchov – Želízy – Sculptures of Václav Levý (Tour 12 km)
Liběchov – Želízy – Skulpturen des V. Levý (Rundweg 12 km)
Mšeno − Cinibulkova stezka (okruh 9 km)
Mšeno − Cinibulka’s path (Tour 9 km)
Mšeno − Cinibulka-Pfad (Rundweg 9 km)

