NAUČNÁ STEZKA SWAMP
ČESKOLIPSKO, délka trasy s odbočkami 16 km
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NAUČNÁ STEZKA SWAMP
ČESKOLIPSKO, délka trasy s odbočkami 16 km

Doksy  Staré Splavy  Břehyně
Okružní naučná stezka kolem Máchova jezera
představuje stejnojmennou národní přírodní památku Swamp. Naučná stezka o šesti
zastaveních seznamuje s chráněnými a kriticky ohroženými živočichy, rostlinami a historií
rybníkářství na Máchově jezeře. Na výlet
za poznáním můžete vyrazit pěšky i na kole.
Témata informačních tabulí jsou: botanika,
zoologie bezobratlých, zoologie obratlovců,
rybníkářství, obecné informace, Swamp. Naučná stezka není v terénu označena, vede však
po značených turistických cestách (převážně
žlutá turistická trasa). Mapku s popisem trasy a další informace o naučné stezce obdržíte
v informačním centru v Doksech.
Doksy
Doksy a Staré Splavy jsou nejznámější a nejvyhledávanější rekreační střediska severních
Čech. Vznik Doks se datuje do druhé poloviny
13. století. První písemná zmínka je z roku 1293
v listině krále Václava II. Velký význam pro rozvoj města měl císař Karel IV., který dal Doksům
významná městská privilegia a v r. 1367 nechal
založit Velký rybník – dnešní Máchovo jezero.
Dominantu města tvoří náměstí s mariánským
sousoším ze 17. století a kostel sv. Bartoloměje
z r. 1638 se vzácnou kopií sošky Panny Marie
Montserratské, tzv. Černé Madony. Pod náměstím se nachází původně renesanční zámek,
upravený do dnešní podoby v 19. století. Dnes
je veřejnosti nepřístupný.
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Památník Karla Hynka Máchy –
– Hospitálek
Nejstarším domem v Doksech je tzv. Hospitálek, původně chudobinec a sirotčinec, který
nechala postavit v roce 1669 hraběnka Marie Františka, rozená z Vrtby, druhá manželka
Kryštofa Ferdinanda z Heissensteinu. Dnes

je v něm muzeum Karla Hynka Máchy, významného romantického básníka (1810–1836),
který Doksy a jejich okolí navštívil několikrát
a velmi si zdejší kraj oblíbil. Ve své nejznámější
básni Máj jej oslavil natolik, že od roku 1961
nese básníkovo jméno – Máchův kraj. Rovněž
Velký rybník byl přejmenován na Máchovo
jezero. Expozice muzea se dále věnuje místní
tradici rybníkářství.
Muzeum Čtyřlístek
Muzeum se nachází v půdních prostorách
Městské knihovny v Doksech. V muzeu je stálá
expozice věnovaná vývoji komiksu Čtyřlístek.
Dozvíte se zde, jak tento komiks krůček
po krůčku vznikal a jak se takový komiks vlastně tvoří. Raritou muzea je mimo jiné i to, že se
zde můžete setkat se všemi postavičkami v téměř životní velikosti, nahlédnete do Fifinčiny
kuchyně či spatříte Myšpulínovy vynálezy.

vzácných severských druhů brouků. Zajímavé
je též společenstvo ptáků zastoupené bukačem
velkým, motákem pochopem či ledňáčkem říčním. Území národní přírodní památky (vyhlášená 1972, rozloha přes 47 ha) ukrývá společenstva přechodových rašelinišť s množstvím
vzácných rostlin a živočichů, např. orchidej hlízovec Loeselův nebo vodní rostliny jako jsou
bublinatka vícekvětá nebo mokřadní rostlina
hrotnosemenka bílá. Území je také významnou
algologickou lokalitou díky výskytu velkého
množství druhů řas.
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Máchovo jezero
Největší vodní plocha dokeské rybniční soustavy je proslulá jako rekreační oblast. Máchovo
jezero je nazýváno jezerem, ale ve skutečnosti
se jedná o rybník. Je největším rybníkem v severních Čechách. Založil ho již v roce 1366
král Karel IV. Na jezeře jsou dva ostrůvky –
– Myší a Kachní. Ostrůvky jsou významnými ornitologickými lokalitami a vstup na ně je zakázán.
Vodní plochu Máchova jezera lemují 4 velké
písčité pláže. Značnému zájmu se těší projížďky
výletními loděmi, aquapark na starosplavské
pláži, plážový volejbal a další sporty.

Břehyně
Národní přírodní rezervace s Břehyňským rybníkem, který je při přeletech vyhledáván velkým
množstvím vodních ptáků, jako je čáp černý,
volavka popelavá, ledňáček, rákosníci, a další.
V okolí Břehyňského rybníka se rozkládají bažiny a rašeliniště, které jsou nalezištěm vzácných
a chráněných rostlin. Hladinu prorůstají stulíky
a lekníny. V hrázi je do skály uměle vytesaná
průrva, která odvádí vodu do nedalekého Máchova jezera. Rezervace dále zahrnuje pískovcovou pahorkatinu s divokými stržemi a roklemi. Nejvyšším vrcholem je čedičová Pecopala
(Pec), vysoká 451 m n. m.
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Národní přírodní památka Swamp
SWAMP je unikátní rašeliniště s četnými tůňkami. Vzniklo na písčitých náplavech v zátoce
na jihovýchodním břehu Máchova jezera v důsledku zvýšení hladiny podzemní vody při založení této vodní nádrže. Vyskytuje se zde řada
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Králův stolec
Skalní útvar Králův stolec se nachází na odbočce žluté turistické značky vedoucí z Doks
na Borný. Jedná se o poměrně velký pískovcový
skalní blok (306 m n. m.), na kterém měl podle
pověsti obědvat či odpočívat Karel IV. při svých
lovech v bezdězských lesích a měl se kochat
i výhledem právě na Velký rybník, který založil
a který později dostal jméno po romantickém
básníkovi. Dnes je již výhled zarostlý.

