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Chráněná krajinná oblast vyhledávaná mnoha turisty a oblí- 
bená zdejšími lidmi. Území s pohádkovými hrady a zámky, 
unikátními expozicemi, nádhernými skalními městy a vy-
hlídkami, nabízejícími široký rozhled po okolí. Kraj oblíbený 
filmaři pro své kouzlo a tajemná zákoutí. Mnoho kilometrů 
výletních tras pro pěší a cyklisty. To je okouzlující Český ráj.

Jednou z nejnavštěvovanějších oblastí tohoto kraje je mik-
roregion Drábské světničky.

Tento region dostal název podle dodnes přístupné zříceni-
ny hradu Drábské světničky. O mikroregion a jeho rozvoj se 
stará Dobrovolný svazek obcí, jehož členy jsou Město Mni-
chovo Hradiště, Obec Boseň, Obec Březina a Obec Žďár. 
V mikroregionu Drábské světničky a jeho okolí se nabízí 
mnoho možností aktivního vyžití od pěší turistiky a cyklo-
turistiky přes horolezectví, koupání, jízdu na koni až po sjíž-
dění řeky Jizery.

V této brožurce naleznete zajímavé informace o součas-
nosti i minulosti tohoto regionu, tipy na výlety i zajímavé 
cíle v okolí. Doufáme, že se Vám v tomto kraji bude líbit, 
a přejeme mnoho příjemných chvil a krásných zážitků 
na Vašich cestách!



DRÁBSKÉ SVĚTNIČKY 
Komplex skalních vesniček se zříceninou skalního hradu 
ze 13. století, kde dle pověsti sídlili loupežníci „drábové“, 
naleznete několik kilometrů od Mnichova Hradiště. Oblast 
s nádhernými výhledy do okolní krajiny navštíví ročně tisíce 
návštěvníků. 

Z původně dřevěného skalního hradu se dochovalo pouze 
18 skalních světniček, které sloužily jako zásobárny. Dřevě-
né stavby, které byly na skalách vystavěny, byly dříve vyu-
žívány jako obydlí. Vstup do původního hradu vedl pravdě-
podobně po padacím mostě. Z nálezů keramiky se usuzuje, 
že světničky byly osídleny až do 15. století. V průběhu tři-
cetileté války se ve světničkách ukrývali vesničané a během 
druhé světové války sloužily jako úkryty partyzánům. Dnes 
se návštěvníci areálu bývalého hradu pohybují po želez-
ných schodech, můstcích a dřevěných cestičkách.

POVĚST O DRÁBOVI 
V dávných dobách se mezi lidmi šířily povídačky o obrovi 
pobývajícím v Drábských světničkách, kterému místní ří-
kali Dráb. 

Dráb se svou obří ženou bydleli ve skalách daleko od lidí, 
aby nerušili vesničany, ale aby byli blízko a mohli z pas-
tvin krást dobytek k obživě. Po smrti své ženy byl Dráb 
velmi osamělý a smutný. Vydal se do vesnice a unesl z ní 
malé děvčátko, které se jmenovalo Anička, aby mu slou-
žilo. I přesto, že k ní byl obr hodný a milý, Anička z celého 
srdce toužila vrátit se k rodičům. 



Jednoho  dne  obra  poprosila,  zda  by  mohla  své  rodiče 
alespoň  navštívit.  Obr  souhlasil  pod  podmínkou,  že  se 
k němu Anička vrátí. Když se Anička objevila ve vesnici, 
hleděli na ni všichni jako na zjevení, protože si mysleli, že 
už dávno zemřela. Večer s sebou dostala na zpáteční ces-
tu trochu popela, který za sebou měla sypat po cestičce, 
aby ji lidé mohli vystopovat a ze zajetí obra vysvobodit. 
Bohužel do rána popel rozfoukal vítr. 

Po čase Anička znovu poprosila Drába, aby ji pustil na ná-
vštěvu  k  rodičům.  Obr  si  myslel,  že  Aničce může  věřit, 
a svolil. Tentokrát dala maminka Aničce na zpáteční cestu 
k obrovi  vlněné klubíčko  se  slovy:  „Klubíčko odmotávej 
kousek po kousku, zavede nás za tebou“. Po návratu byl 
Dráb zvědavý, jak se rodičům daří. „Dobře,“ řekla Anička. 
Dráb ale  z  jejího hlasu vycítil,  že ho zradila,  a v  tom se 
zvenčí ozvalo: „Pusť Aničku, obře! Bude žít s lidmi“. Dráb 
se smutně posadil na velký pařez a pravil: „Jsem sám a je 
mi smutno. Nemám nikoho, kdo by se o mě staral, a pro-
to  jsem  si  odvedl  Aničku.“  I  přes  svůj  smutek  ale  Dráb 
Aničku pustil a dodal: „Za její službu u mne se vám od-
měním. Na sv.  Jana pozorujte východ slunce a  sledujte, 
na jakou borovici dopadnou jeho první paprsky, tam na-
jdete poklad.“ 

Ráno na  sv.  Jana  vesničané netrpělivě  čekali  na  východ 
slunce.  První  paprsky  se  konečně  objevily  a  dopadly 
na nedaleký mohutný strom. Lidé se k němu okamžitě se-
běhli, začali kopat a našli truhlu plnou zlaťáků. Byl to pro 
ně další důkaz Drábovy dobroty, a proto se rozhodli, že 
ho přijmou mezi sebe. Začali obra navštěvovat a on jim 
pomáhal s těžkými pracemi, například orat pole či sklízet 
úrodu. Lidé si Drába vážili a on si vážil lidí. A tak vzniklo 
dlouholeté přátelství.

Povídá  se,  že  Dráb  neschoval  všechny  zlaťáky  pouze 
do truhlice pod borovici. Některé prý schoval i ve své jes-
kyni.  Proto,  až navštívíte Drábské  světničky, pozorně  se 
dívejte kolem sebe. Třeba nějaký ten zlaťák najdete.

MODEL DRÁBSKÝCH SVĚTNIČEK
Pískovcové skály snadno podléhají erozi a na jejich stavu 
se také negativně podílí povětrnostní podmínky a velký zá-
jem turistů. Proto pracovníci Archeologického ústavu ČSAV 



oblast v roce 1950 zmapovali a vytvořili maketu Drábských 
světniček v poměru 1:17, která slouží jako věrohodný ob-
raz této památky v dané době. Součástí modelu je menší 
model středověkého skalního hradu, který na Drábských 
světničkách stával. Model je vystaven v Městském muzeu 
Mnichovo Hradiště.

PÍČŮV STATEK
V 17. století se ještě nejednalo o velkou usedlost a podle 
tehdejšího majitele Komárka se objektu říkávalo Komárov-
ská chalupa. V roce 1716 se na usedlost přiženil Jan Píč, jehož 
rod zde žil téměř 250 let. Za doby Jana Píče statek vzkvétal 
a došlo k jeho rozšíření – patřilo k němu 15 ha pozemků. 
V roce 1952, když zde žili vdova Anna Píčová a její syn Vladi-
mír, vtrhla na statek státní bezpečnost. Vladimír byl zatčen, 
jeho matce se ale podařilo uprchnout a vydala se za svou 
dcerou do nedaleké Branžeže. Díky svému pokročilému 



věku, chladnému počasí a slabému oblečení po cestě sko-
ro umrzla. Opuštěný statek byl vyrabován a později došlo 
i k rozebrání samotných objektů na stavební materiál. 

Bývalý statek najdete nedaleko Drábských světniček u od-
bočky ke Klamorně (po červené turistické značce směrem 
k Valečovu). Projdete velkou vstupní bránou a ocitnete se 
v labyrintu zbořených objektů.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Nedaleko Píčova statku ve svahu pod branou dříve stávala 
perníková chaloupka. Původní chátrající chatku na sušení 
ovoce do podoby pohádkové chaloupky vyzdobily malíř-

ky keramického závodu továrníka Thona. Chaloupka byla 
oblíbeným cílem vycházek rodin s dětmi, které věřily, že to 
je skutečně pravá pohádková perníková chaloupka. Domek 
bohužel v osmdesátých letech shořel po úmyslně založe-
ném požáru. Dnes na jeho místě najdeme pouze informační 
tabulku s fotografií připomínající toto kouzelné místo.



HRADIŠTĚ HRADA
Hradiště Hrada se rozprostírá na ploše 15 ha nad obcí 
Dneboh nedaleko Klamorny a Drábských světniček. Tvořil 
jej dodnes patrný 250 m dlouhý hlinitý val, který je široký 
2 až 5 m a vysoký téměř 2 m. Hradiště je zajímavé nejen tím, 
že bylo osídleno již od dob pravěku, ale i poněkud děsi-
vým nálezem lidských ostatků se stopami po kanibalismu. 
Doložená je také přítomnost Keltů v době železné. Mezi 
nejvýznamnější nálezy patří 150 sídlištních jam, pozůstatků 
obydlí i dalších objektů, v nichž byly objeveny kosterní po-
zůstatky, šperky, nářadí a keramika.

KLAMORNA
Hned vedle hradiště Hrada se nalézá další lokalita osídlená 
již od dob pravěku – Klamorna. Ve středověku zde byl po-
staven hrad, jehož funkce dnes není zcela známá. Zda byla 



Klamorna pouhým předsunutým opevněným bodem neda-
lekých Drábských světniček, nebo zda měly hrady jiného 
majitele a stály proti sobě, to nechává historie zatím bez 
odpovědi. Pravděpodobněji se jeví možnost, že Klamorna 
tvořila s hradištěm Hrada jeden opevněný celek, který po-
skytoval lidem z okolí bezpečný úkryt v dobách ohrožení. 

Na Klamornu se dostanete cestou z Drábských světniček 
podél okraje pískovcových skal po červené turistické znač-
ce směr Valečov. Areál Klamorny je volně přístupný, ale je 
třeba dbát zvýšené opatrnosti; skály jsou zde vysoké a je-
jich kraje nejsou nijak zabezpečené.

NEJVĚTŠÍ PUKLINOVÁ PROPAST 
ČESKÉHO RÁJE
Mezi další přírodní zajímavosti se řadí propast v Příhraz-
ských skalách. Najdete ji pouhých pár kroků od Krásné 
vyhlídky, půjdete-li po modré či červené turistické cestě 
směrem ke Studenému průchodu. Puklina je poměrně úzká 
a její dno sahá 22,5 m hluboko. 

Propast byla objevena v roce 1960 při studijní exkurzi Stát-
ní ochrany přírody. O dva roky později, 14. října 1962, byl 
proveden první sestup na její dno, propast byla změřena 
a vznikl plánek. Nikde na stěnách nebyly patrné žádné sto-
py po tom, že by do propasti sestoupil někdo již dříve.

STUDENÝ PRŮCHOD 
Skalní soutěska mezi Drábskými světničkami a Krásnou vy-
hlídkou, zvaná Studený průchod, je zhruba 125 metrů dlouhá 



a výška bočních skal dosahuje přibližně 15 metrů. Díky 
výšce a úzkému průchodu se zde dlouho do jara drží sníh 
a led. Ve Studeném průchodu je vysoká vlhkost, a to díky 
dešťové vodě, která stéká ze skal a prosakuje dovnitř pís-
kovcovými stěnami. I v parních letních dnech zde teploty 
dosahují pouhých 10 °C. Díky vlhkosti a nízkým teplotám 
zde rostou různé druhy mechů a lišejníků, které jsou typic-
ké pro studené horské oblasti. 

A jedna zajímavost na závěr. V době prusko-rakouské vál-
ky v roce 1866 byla na skále nad průchodem umístěna ra-
kouská dělostřelecká baterie, která kontrolovala silnici mezi 
Mnichovým Hradištěm a Turnovem. 

NEJVĚTŠÍ SESUV PŮDY 
V ČESKÉM RÁJI: DNEBOH-KAVČINA 
Dneboh, 27. června 1926, nedělní slunečné dopoledne, za-
čátek školních prázdnin. Poklidný čas ve vesnici se náhle 
změnil v tragédii. Na domech začaly praskat zdi, zveda-
ly se podlahy a nikdo nevěděl, co se děje. Lidé ze svých 
domovů rychle vynášeli nábytek. Během několika hodin 
se v místní části obce Kavčina zřítilo osm domů. Až den 
poté se lidé od geologů dozvěděli, co se doopravdy událo. 
Daný rok bylo velmi deštivé jaro, voda prosákla přes silnou 
vrstvu písku až na jílové podloží, které vodu dál nepustilo, 
a povrch jílové vrstvy se začal měnit ve skluzavku. Část lesa 
o šířce 300 metrů se sesula k obci.



Lidé mluvili o štěstí v neštěstí, neboť tragédie se stala v ne-
děli, když byli obyvatelé Kavčin doma a stihli tedy zachránit 
velkou část majetku včetně hospodářských zvířat, protože 
sesuv byl pomalý. Po nešťastné události se projevila lidská 
solidarita. Obyvatelé části vesnice, jíž sesuv minul, poskytli 
postiženým přístřeší do doby, než si mohli postavit nová 
obydlí. Událost dodnes připomínají stromy v přilehlém lese, 
které se při sesuvu půdy naklonily, ale v dalších letech rost-
ly opět vzpřímeně. Stromy jsou z tohoto důvodu prohnuté 
a vypadají, jako by tančily. Proto se lesu říká Tančící les.

ROZHLEDNA DNEBOH
Rozhlednu (bývalou trafostanici) naleznete uprostřed obce 
ve sportovním areálu. Budovu do podoby rozhledny pře-
stavěla firma Eltro, s. r. o. z Mnichova Hradiště v roce 2012. 
Věž je 11 m vysoká a ocelové schodiště je kryté dřevěnými 
lamelami. Z rozhledny je krásný výhled na Dneboh a Dráb-
ské světničky.

ZA LOUPEŽNÍKY NA VALEČOV 
A DO VALEČOVSKÝCH SVĚTNIČEK 
„Pod dubem, za dubem tam si na tě počíháme, pod du-
bem,  za  dubem  tam  tě  voškubem!“  Kdo by  neznal  pů-
vabnou českou pohádku Lotrando a Zubejda. Řada scén 
s loupežnickou bandou v čele s nezapomenutelným Jiřím 
Pechou se natáčela právě na Valečově a v jeho okolí. Va-
lečov můžete spatřit hned v  jedné z úvodních scén, kdy 
drvoštěp  Drnec  nadává  loupežnické  bandě  vracející  se 
z úspěšného lupu. 

VALEČOV
Hrad Valečov, nacházející se 1 km severovýchodně od obce 
Boseň a 5 km od Mnichova Hradiště, byl do dnešní podo-
by přestavěn až v 16. století. První zmínky o Valečově sa-
hají do počátku 14. století, kdy byl hrad částečně vytesán 
do pískovcových skal a doplněn dřevěnými stavbami. Hrad 
byl obydlen až do konce třicetileté války, po jejím skončení 
ale začal chátrat a bohužel se také stal zdrojem levného 
stavebního materiálu. 

Méně známá je zaniklá skalní vesnička, která se nachází ně-



kolik metrů od zříceniny a která údajně sloužila k ubytová-
ní čeledě a stráže hradu. Díky své rozloze a počtu objektů 
(dochovalo se jich 28) se řadí mezi opravdové unikáty nejen 
v Čechách ale i ve střední Evropě. Skalní obydlí sloužila jako 
zimoviště husitských vojsk. Na počátku 18. století byl hrad 
opuštěn a do skalních bytů se nastěhovala chudina, tzv. 
skaláci. Poslední obyvatelé skalních bytů byli pod záminkou 
epidemie cholery v roce 1892 donuceni k vystěhování.

A jak byly skalní byty vybaveny? Dřevěné podlahy, okna 
a dveře byly přizpůsobeny skalním otvorům. Uvnitř se na-
cházely pece na chleba a také kamna s komíny vyvedenými 
nad skály. Některé výklenky používali skaláci jako chlévy 
pro domácí zvířata, sklepy či sklady nářadí. 

Skalní světničky jsou volně přístupné po celý rok. 

VALEČOVSKÁ POVĚST O MATYLDĚ
Každý správný zámek či hrad má svoji pověst a nejinak 
je tomu i u Valečova. Zdejší pověst vypráví o paní Mach-
ně, neboli Matyldě, která ve snaze uchránit své bohatství 
před nájezdy zbojníků nechala zřídit pod hradem tajnou 
podzemní chodbu, kam svůj majetek ukryla. Bála se však, 
že někdo  z poddaných  tajnou  chodbu vyzradí,  a  tak  se 
rozhodla raději všech zbavit a pod záminkou oslavy po-
zvala poddané na  svůj  hrad. Když byla  zábava  v plném 
proudu, Matylda zatloukla dveře a založila požár. Všichni 
pozvaní uhořeli. Pověst dále praví, že se po tomto straš-
ném činu Matylda zbláznila a její duše dodnes bloudí hra-
dem a straší. Tajemná chodba s jejím bohatstvím, o které 
se v pověsti vypráví, nebyla nikdy objevena. 



LETNÍ VALEČOVSKÝ AMFITEÁTR
V předhradí zříceniny hradu Valečov se nachází přírod-
ní amfiteátr, citlivě zasazený do svahu a využívající kulisy 
hradu k umocnění kulturního zážitku. Ještě v roce 1999 se 
na tomto místě, zvaném „Na Valech“, nacházel zanedba-
ný ovocný sad. Na podzim téhož roku začala obec Boseň 
prostranství přeměňovat v současný kulturní stánek a již 
v květnu 2000 se zde konala první Valečovská slavnost 
na zahájení turistické sezóny. Byla tak založena tradice, kte-
rá trvá dodnes, a místo se stalo centrem kulturního a spo-
lečenského dění v obci Boseň. Rodiny s dětmi si oblíbily 
valečovskou Procházku pohádkovým lesem či Mikulášskou 
nadílku, tradiční akcí je také Valečovské kulturní léto. V hor-
ní části areálu jsou umístěny dřevěné sochy. Dílo nazvané 
Dva poutníci vytvořil profesor a sochař světového formátu 

Jan Koblasa. Postavíte-li se ke středu sousoší směřujícího 
na severozápad, naskytne se vám pohled na hrdě se tyčící 
hrad Bezděz v sousedním Máchově kraji. Druhá socha, Se-
tkání, pochází z dílny sochaře Vladimíra Stočesa. 

PAMÁTKOVÁ REZERVACE MUŽSKÝ 
Obec Mužský patří mezi nejlépe dochovaná vesnická síd-
la ve středních Čechách. První písemná zmínka pochází 
z roku 1400. Dnes zde můžete vidět velkou nepravidelnou 
náves lemovanou alejí 31 kaštanů (jírovců) starých více než 
100 let a obklopenou roubenými chalupami pojizerského 
typu z 18. a 19. století. U některých domů se dochovaly 
zděné brány a roubené dvoupatrové sýpky se zápražím 
a pavláčkou. 



POMNÍK NA MUŽSKÉM
Nad obcí Mužský se vypíná stejnojmenný vrch. Je tvořen 
čedičem z vulkanické činnosti před 17 miliony lety. Dnes 
již nejde zjistit, zda šlo o přívodní dráhu vulkánu, či jen 
o těleso utuhlé pod povrchem. Na vrcholu najdete pomník 
padlých z prusko-rakouské války v roce 1866. Od pomní-
ku se naskýtá nádherný kruhový rozhled do okolní krajiny. 
Za dobrých podmínek uvidíte Krkonoše, Jizerské hory, Lu-
žické hory, Ještěd, Hruboskalsko a řadu dalších míst. 



PŘÍHRAZSKÉ SKÁLY 
Skalní město mezi osadou Příhrazy a vrchem Mužský pře-
chází v údolí směřujícímu k jihu do takzvaných Příhrazských 
údolíček, které ústí až do kotliny ke Komárovskému rybní-
ku. Nachází se zde stovky skal, řada skalních bran i několik 
jeskyní. Území je přírodní rezervací. Z východní strany k ní 
přiléhá Žehrovská obora. 

Před necelými 100 miliony lety se do prostoru Čech rozšíři-
lo moře a po dobu zhruba 10 milionů let zde ukládalo své 
usazeniny. Z písečných pláží se postupem času stala pevná 
hornina a z ní horotvorné pohyby, voda a klima vymodelo-
valy skály do dnešní podoby.



Pokud se do Příhrazských skal vydáte přímo z obce Příhra-
zy, čekají na vás zhruba 300 metrů dlouhé schody ve ská-
le podél její stěny, překonávající na tomto krátkém úseku 
převýšení přes 80 metrů. Každoročně se zde pořádá Běh 
do příhrazských schodů, ve kterém závodníci všech věko-
vých kategorií poměřují své fyzické schopnosti. Ti nejlepší 
z nich zvládají schody absolvovat do tří minut. 

DĚTSKÁ NAUČNÁ STEZKA 
PŘÍHRAZSKÝMI SKALAMI
Okružní naučná stezka Příhrazskými skalami je interaktivní 
a je určená zejména pro děti, které hravou formou získávají 
nové informace o přírodě. Doporučeným výchozím bodem 

je parkoviště pod hradem Valečov. Čeká vás 9,1 kilometrů 
(cca 5 až 6 hodin dětské chůze) s celkem 20 zastaveními. 
Trasa vede členitým terénem a není vhodná pro osoby se 
sníženou schopností pohybu ani pro rodiny s kočárky. Mapa 
stezky je ke stažení na www.ceskyraj.ochranaprirody.cz.

HYNŠTA 
Z původního nepříliš rozsáhlého skalního hrádku ze 13. sto- 
letí se zachovala pouze jedna místnost se středovým slou-
pem, k níž vede několik metrů dlouhá, ve skále sekaná 
chodba. V 17. století byl hrádek využíván jako modliteb-
na českých bratří, kteří se zde ukrývali před svými proná-
sledovateli. Zakladatel ani pozdější majitelé hradu nejsou 



známi a historické prameny o lokalitě mlčí. Cesta k Hynště 
je značena odbočkou z modré turistické značky nedaleko 
příhrazských schodů.

HRAD STARÉ HRADY 
Jedním z řady zastavení na Zlaté stezce Českého ráje jsou 
pozůstatky rozlehlého skalního hradu Staré Hrady, o němž 
nejsou v historických pramenech dochována žádná pí-
semná svědectví. Pouze díky archeologickým nálezům lze 
odhadovat jeho existenci ve 13. až 15. století. Z hradu sa-
motného se dochovalo podvalí skalní stavby, zbytky dvou 
světniček a ve skále vytesaná cisterna. Z místa je krásný vý-
hled do okolní krajiny.



VLK A MUZIKANT (CO PRAVÍ POVĚST)
V dávných časech bývávalo v kraji kolem Valečova plno 
vlků, na které místní líčili pasti. Vykopali jámu, přikryli ji 
chrastím, na chrastí dali mech, aby nebylo vůbec nic po-
znat, a takto prý pochytali spoustu vlků. Jedné v noci se 
však do pasti chytil muzikant vracející se domů ze zábavy. 
Jenže do jámy před ním spadl i vlk! Ten na muzikanta začal 
hned zuby cenit, že ho roztrhá. Hudebník rychle vystřízli-
věl a přemýšlel, jak se zachránit. Nenapadlo ho nic jiného, 
než se chopit houslí a začít hrát. Překvapený vlk v tu ránu 
přestal vrčet, sedl si do kouta a tiše houslistu pozoroval. 
Ten s vědomím, že nesmí přestat, vyhrával na housle až 
do rána, kdy přišli vesničané a muzikanta zachránili. 

KAPLE NAVŠTÍVENÍ 
PANNY MARIE VE ŽĎÁŘE
Dne 2. prosince 1898, v den 50. výročí nástupu Františka Jo-
sefa I. na trůn, se obecní zastupitelstvo ve Žďáře usneslo po-
stavit kapli a bylo rozhodnuto uspořádat sbírku. Na stavbu 



věnovala značné finanční prostředky i pozemek rodina 
dr. Kováře. Pořídila také celé vnitřní zařízení kaple, kostelní 
náčiní, značnou část bohoslužebných rouch, oltář, kazatel-
nu i lavice a financovala i vymalování a zasklení oken. Svými 
dary přispěli obyvatelé vesnice i okolí. Kaple byla dostavěna 
stavitelem Kobosilem v červenci roku 1904 a téhož roku 
byla vysvěcena. 

ŽĎÁRSKÁ PAMÁTNÁ LÍPA
Památná lípa srdčitá, známá též jako lípa u rybářů (jelikož 
roste v těsné blízkosti rybářských sádek), se památnou stala 
v roce 2009. Její věk je odhadován na 120 let. Lípa dosahuje 
výšky 26 m, v obvodu kmene měří 322 cm a výška koruny 
je 18,5 m. 

ŽĎÁRSKÉ ROUBENKY
V obci Žďár se dochovala řada krásných roubených cha-
lup. Patří mezi ně např. bývalá kovárna s čp. 10. Jedná se 
o roubenku tzv. soboteckého typu, jejíž přízemní zděná 
část pochází z 1. poloviny 18. století. Patro bylo dostavěno 
v roce 1808 tehdejším majitelem Josefem Peldou. V kovár-
ně se pracovalo až do roku 1936 a dodnes je zachována 
v původním stavu i s veškerým vybavením. Naproti kovárně 
přes dvorek pak stojí přízemní stavení z roku 1710 vystavě-
né jako domek kováře. 



ZVONIČKY ŽEHROV A SKOKOVY
Vznik zvoničky v Žehrově není historicky doložen, víme ale, 
že její výstavba souvisí s ohňovým patentem z roku 1751 
a s jeho zpřísněním roku 1787, kdy byla ustanovena po-
vinnost budovat zvoničky, rybníčky na návsi a sázet stro-
my mezi domy. Zvonička má výšku 9 metrů, zvon je z roku 
1947 a poslední velká oprava zvoničky, včetně jejího znovu-
vysvěcení, proběhla v roce 2015. 

Dřevěná sloupcová zvonička ve Skokovech je mnohem 
mladší, postavena byla v roce 2014 na místě své starší 
předchůdkyně. Obyvatelé obce z návrhů vybrali její no-
vou podobu, výstavbu následně realizovala místní firma 
a do zkrášlování okolí se zapojili i „Skokovští Staříci“. Nový 
zvon pak odlil a usadil pan Ing. Radek Mareš z Malé Skály.

KOSTEL SV. VAVŘINCE V BŘEZINĚ
Současnou podobu původně gotického kostela ze 14. sto-
letí silně ovlivnila renesanční přestavba v 16. století, což 
dokládá sgrafitová výzdoba i renesanční náhrobek šlech-

tického rodu Jeníků z Gensdorfu. Patrně v této době byla 
vystavěna i nezvykle mohutná hranolová kostelní věž se 
šnekovým schodištěm opatřená v horním patře dřevěným 
bedněním. V interiéru kostela je patrný vliv baroka i rokoka. 
Socha piety u venkovní stěny presbytáře je dílem sochaře 
B. Kafky z roku 1898. Stěny kostela pokrývají malby z konce 
19. století. V sousedství kostela se nachází cenná pozdně 
barokní roubená fara.



STÁTNÍ ZÁMEK 
MNICHOVO HRADIŠTĚ
Barokní zámek vystavěný Václavem Budovcem z Budova 
v 17. století se chlubí jedněmi z nejbohatších interiérů celé-
ho Česka a unikátním divadlem. Součástí zámku je i zámec-
ký park a kaple svaté Anny s hrobkou vojevůdce Albrechta 
z Valdštejna.

MUZEUM MĚSTA 
MNICHOVO HRADIŠTĚ
Návštěvníci mohou v muzeu zhlédnout model Drábských 
světniček, díla malířů zdejšího kraje, fragmenty ze zdejšího 
cisterciáckého kláštera a mnoho dalších památek. Pravidel-
ně se zde konají různé akce a výstavy.

Zajímavá místa 
v okolí



HRAD KOST
Hrad Kost ze 14. století patří k nejzachovalejším gotickým 
hradům v České republice a také k nejnavštěvovanějším 
místům Českého ráje. Návštěvníci si mohou prohlédnout 
hradní paláce, kde se dozví informace o majitelích hradu 
a rodině Kinských, navštíví i zbrojnici, kapli sv. Anny nebo 
černou kuchyni. Odvážnější z nich mohou absolvovat pro-
hlídkový okruh s mučírnou, ve které se seznámí s útrpným 
právem, s historickými způsoby mučení a s různými způso-
by poprav. V červenci a srpnu se přímo pod hradem koná 
každý den rytířský turnaj. 

VRCH KÁČOV, 
SYCHROV U MNICHOVA HRADIŠTĚ
Nedaleko Mnichova Hradiště u soutoku řeky Jizery s Mohel-
kou se nachází vrch Káčov (351 m). Jedná se o skalní útvar 
vulkanického původu, z něhož se nabízí pěkný výhled 
do okolní krajiny.



ZŘÍCENINA ZÁMEČKU ZÁSADKA, 
SYCHROV U MNICHOVA HRADIŠTĚ
Původní tvrz byla založená koncem 14. století pravděpo-
dobně pány ze Zásady. Později byla upravena na hrad, 
který byl přestavěn na renesanční zámek. Koncem 18. 
století však zámek vyhořel a zpustl. Jeho romantické zří-
ceniny se tyčí na skále nad Jizerou. K hradu se váže pověst 
o mladém šlechtici, který si přivezl svou krásnou ženu až 
z Turecka. 

RYBNÍK ŽABAKOR, BŘEZINA
Se svou plochou přes 60 ha je Žabakor největším rybníkem 
v Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Spolu se sousedním 
rybníkem zvaným Oběšenec tvoří chráněnou přírodní re-
zervaci o rozloze 80,5 ha. Rybníky na úpatí Příhrazských skal 
byly v minulosti význačným hnízdištěm vodního ptactva. 
Ze zjištěných 183 druhů ptáků zde dosud zhruba polovina 
hnízdí. Mokřady jsou významné především botanicky.



KOMÁROVSKÝ RYBNÍK, BRANŽEŽ
Rybník byl dříve spíše rybářským centrem, dnes však slouží 
především jako rekreační centrum západní části Českého 
ráje. Jeho písčité dno a dobrý přístup do vody jsou vhodné 
pro rodiny s dětmi. Romantický obraz dokreslují pískovcové 
skály a jehličnaté lesy. K dispozici je několik pláží, kemping 
a tábořiště. Okolní terén je vhodný pro turistiku a cyklotu-
ristiku. Rybník leží pod Příhrazskými skalami na říčce Kněž-
mostce, 6 km východně od Mnichova Hradiště, a je dobrým 
východištěm pro výlety do Žehrovských lesů a skal.

DRHLENSKÝ RYBNÍK
Hojně navštěvované přírodní koupaliště s travnatou pláží 
a písčitým vstupem do vody s přilehlým autokempem a tá-
bořištěm.

SOUSTAVA SUHROVICKÝCH RYBNÍKŮ
Teprve nedávno vybudované Suhrovické rybníky na říč-
ce Kněžmostce nabízejí možnost příjemného odpočinku 
v blízkosti vodní hladiny s možností koupání. Vhodné také 
k procházkám či posezení u vody.



ROZHLEDNA ČÍŽOVKA, KNĚŽMOST
Téměř 40 metrů vysoká rozhledna ve tvaru jehlanu byla ote-
vřena začátkem roku 2017. Na rozhlednu vede 154 schodů. 
Z rozhledny je pěkný výhled na Mladou Boleslav, Ralsko, 
Bezděz, Humprecht, Trosky, vrch Mužský nebo Krkonoše.

OBĚTNÍ KÁMEN NA SMRKOVCI
Na zalesněném svahu kopce Smrkovec se nachází Obět-
ní kámen ve tvaru mísy se žlábkem, který pravděpodobně 
sloužil na odtékání krve. Podle pověstí se jednalo o obětní 
kámen využívaný při pohanských obětních rituálech. Přes 
vrch prochází odbočka modré turistické trasy.

KOUPALIŠTĚ A KEMP KLÁŠTER 
HRADIŠTĚ NAD JIZEROU
Koupaliště se skokanskou věží se nachází v údolí potoka Zá-
brdky. V přírodním areále najdete dostatek zelených ploch 
i stromů. Nabízí se zde možnost kempování, stravování 
v restauraci, dětské trampolíny, stolní tenis, šipky i fotbal.



KOUPALIŠTĚ KNĚŽMOST
Bazén s rozměry 25 × 10 metrů má kruhový vstup s vod-
ním hřibem. V areálu najdete travnatou plochu k opalování, 
brouzdaliště s masážní tryskou, hřiště k aktivnímu odpo-
činku, tenisové kurty, sociální zařízení, převlékárnu a stánek 
s občerstvením. 

AREÁL KOUPALIŠTĚ „U HROCHA“
Koupaliště se nachází v klidné lokalitě u potoka Zábrd-
ka. Nabízí koupání v bazénu o rozměrech 100 x 90 metrů 
a hloubce až 3 metry. V areálu jsou stánky s rychlým občer-
stvením, restaurace, WC, sprchy, hřiště pro plážový volejbal, 
dětské hřiště a parkoviště přímo v areálu. Možnost stano-
vání, pobytu v obytných přívěsech a ubytování v chatkách.



Doporučené tipy 
na pěší výlety

OKRUH 2 km
Z parkoviště v Dnebohu-Kavčině se vydáme po modré 
značce směrem na Drábské světničky. Značka po necelých 
100 metrech zahýbá doleva, my však půjdeme po nezna-
čené cestě rovně údolím. Po necelém půl kilometru cesta 
vyústí na červenou značku, po které se dáme vlevo a vy-
stoupáme k odbočce na Klamornu. V ostré zatáčce jsme 
minuli studnu, která zásobovala Píčův statek. Bránu stat-
ku, opuštěného v 50. letech, uvidíme vpravo. Zde cesta 
odbočuje ke Klamorně. Odtud pokračujeme přes plošinu 
Hrada k areálu Drábských světniček. Po prohlídce sejde-
me po modré značce zpět na parkoviště. Pod pražcovým 
schodištěm sestupujeme kolem šavlovitě prohnutých stro-
mů. Jejich tvar je způsobený sesuvem půdy, který proběhl 
v roce 1926. Vrcholy nakloněných stromů začaly po nějaké 
době opět růst rovně.

0 500 m



OKRUH 4,5 km
(S VYNECHÁNÍM KRÁSNÉ VYHLÍDKY 3 km)
Z parkoviště ve Dnebohu-Kavčině vystoupáme na Drábské 
světničky. Pokračujeme po červené značce podél skalní-
ho okraje s pěknými výhledy. Poté, co se červená značka 
opět spojí s modrou, projdeme skalní úžinou zvanou Žen-
ská vrata a dostaneme se ke Studenému průchodu. Čer-
vená s modrou pokračují k restauraci Na Krásné vyhlídce. 
Z její terasy se naskýtá výhled na rybník Žabakor a směrem 
k Ještědu. Poté, co se od restaurace vrátíme ke Studenému 
průchodu, sestoupíme po žluté značce do osady Olšina. 
Z Olšiny se vydáme po silnici vlevo a po necelém kilometru 
dojdeme zpět k parkovišti.

0 500 m



TRASA PRO TERÉNNÍ KOČÁRKY 
(2,6 km)
Jediný způsob, jak se dostat k Drábským světničkám s ko-
čárkem, nabízí cesta od Krásné vyhlídky. Ta vede po modré 
značce s dvěma drobnými odchýleními. Prvního se dočká-
me po 200 metrech, kdy je třeba držet se naučné stezky, 
která vede po sjízdné cestě. Studený průchod se dá pohodl-
ně objet po neznačené cestě. Poté cesta mírně vystoupá až 
k místu, kde odbočuje úvoz na plošinu Hrada. Odtud se dá 
ještě asi 200 metrů pokračovat, ale před dřevěným chodní-
kem je dobré kočárek zaparkovat, protože k plošině Hrada 
už vedou pouze schody. Stejnou cestou se vracíme zpět.

0 500 m



NAUČNÁ STEZKA 
PŘÍHRAZSKÝMI SKALAMI (8,9 km)
Z parkoviště u Valečova projdeme kolem zříceniny stejno-
jmenného hradu kolem skalních bytů a vydáme se po čer-
vené značce. Za rozcestím Skalka sejdeme do údolí a pokra-
čujeme pod Klamornu, odkud vystoupáme k Píčovu statku. 
Po okraji plošiny Hrada dorazíme na Drábské světničky. 
Pokračujeme přes Studený průchod k restauraci Krásná vy-
hlídka, odkud vyrazíme po zelené značce. Po 600 metrech 
se objeví odbočka na vrchol Mužský s krásným kruhovým 
rozhledem. Značka pokračuje přes stejnojmennou vesnic-
kou památkovou rezervaci (náves vpravo od autobusové 
zastávky) k rozcestí Skalka. Odtud pokračujeme po silnici 
přes Zásadku pod Valečov. Trasa kopíruje směr dětské na-
učné stezky.

0 500 m



OKRUH 2,2 km
Z parkoviště pod hradem Valečov se vydáme po červené 
značce. Kousek za hradem nahlédneme do areálu skalních 
bytů. Jednalo se o zimoviště husitských vojsk, které pak 
bylo až do konce 19. století využíváno bezzemky a dalšími 
chudými lidmi k bydlení. Pokračujeme po červené značce 
až k polosamotě Bunclava. Zde značku opustíme a odbo-
číme doleva po cestě z kopce dolů. Přes Zásadku dojdeme 
zpět na parkoviště.

500 m0



Městské informační centrum
Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 299
295 01 Mnichovo Hradiště

 326 772 464, 607 015 094
 infocentrum@klubmh.cz

• prodej a rezervace vstupenek 
do městského divadla a kina

• prezentace města, prodej suvenýrů
• kopírování, tisk, skenování a laminace 
• účast na prezentačních akcích a výstavách
• spoluúčast při organizování kulturních akcí
• pořádání prohlídek s průvodcem v letní sezóně
• příjem plakátů na plakátovací plochy Rengl
• prodejní místo eVSTUPENKA, TICKET ART, 

TICKETMASTER a TICKETSTREAM

Městské informační centrum Mnichovo Hradiště je certifikované 
infocentrum Asociace turistických informačních center České republiky. 

KLUB Mn. Hradiště s.r.o., který je jeho zřizovatelem, 
provozuje také městské kino a divadlo.

Městské informační centrum
Mnichovo Hradiště



V roce 2020 vydal Dobrovolný svazek obcí Drábské světničky, jehož členy jsou 
Město Mnichovo Hradiště, Obec Březina, Obec Žďár a Obec Boseň.

Spolupracovali: Sdružení Český ráj, z. s., Muzeum města Mnichovo Hradiště, 
KLUB Mn. Hradiště s.r.o.

www.mnhradiste.cz/turistika www.cesky-raj.info


