
ŽELÍZY – LIBĚCHOV – 12. července 2022

DOPRAVA: autobusem ze zastávky metra C Střížkov

DÉLKA TRASY: cca 11 km

NÁROČNOST: náročná (prudké výstupy a sestupy), možno vynechat výstup a sestup okolo
jeskyně Klácelka a dojít do Želíz po zelené TZ

Tentokrát  se  nás  sešlo  třiadvacet  a  bez  problémů  jsme  dorazili  do  Želíz,  obce  mezi
Liběchovem a Tupadly nedaleko Mělníka (oblast Kokořínska).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kromě krásné, dosti členité krajiny, protkané
množstvím  turistických  cest,  jsou  Želízy  a
jejich okolí proslaveny skalními reliéfy, které
do zdejších pískovcových skal  vytesal  jeden
z našich nejslavnějších sochařů Václav Levý.
Nejznámějším  reliéfem,  který  zde  do  skal
vytesal  (1841-1846),  jsou  Čertovy  hlavy  –
devět  metrů  vysoké  reliéfy  dvou  obřích
„čertových“  hlav.  Uvádí  se,  že  se  jedná
o druhé největší reliéfy hlav na světě.

Dalším  jeho  dílem  je  jeskyně  Klácelka
s reliéfy významných osobností našich dějin.

Tu  jsme  si  však  prohlédnout  nemohli,  protože  je  kvůli  neukázněným  návštěvníkům
nepřístupná.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naším hlavním cílem byla chůze v čistém prostředí, pro
zdraví, a navíc romantickou lesní krajinou. Ze Želíz jsme
vyšli  po  žluté  a  modré  TZ.  Přešli  jsme  můstek  říčky
Liběchovky a krátce za ním se přidrželi žluté TZ, která
nás vedla okolo skalních reliéfů Harfenice, Sfinga a Had.
Na turistickém rozcestí u Hada jsme odbočili vpravo a
pokračovali do  Tupadel (modrá TZ). V Tupadlech jsme
si všimli pěkně opravené zvoničky a pokračovali podél
toku Liběchovky po modré a zelené TZ zpět do Želíz.
Těsně  před  Želízy  jsme  opustili  zelenou  TZ (vede  do
Liběchova)  a  pokračovali  dále  po  modré  TZ  na  vrch
k Čertovým hlavám.

Zde začíná krátký (500 m), ale náročný výstup prudkým
svahem  na  plošinu  s výhledem  na  obdivovaný  skalní
reliéf. Následuje obdobně prudký sestup a další výstup a
sestup okolo jeskyně Klácelky. Členitý úsek je celkem
dlouhý 1,3 km a dá se absolvovat cca za 30-40 minut, ale předpokládá se průměrná zdatnost a
opatrnost. (Tento úsek lze vynechat a do Liběchova dojít z Želíz po zelené TZ, cestě, která je
nenáročná).

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDel%C3%ADzy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tupadly_(okres_M%C4%9Bln%C3%ADk)
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Lev%C3%BD


Další  část  trasy  vedla  po  zpevněných
širokých cestách, příjemnou lipovou alejí do
středu  Liběchova k zámku.  Zde  jsme  si
prohlédli park a zámecký areál. Zámek není
přístupný.  Z Liběchova  jsme  odjeli
autobusem zpět do Prahy na Střížkov.

Výstupy  k Čertovým  hlavám  a  k jeskyni
Klácelka  jsou  náročné,  ale  v období  sucha
jsou  bezpečné.  Naopak  sestupy  po  strmé
stráni,  po neudržovaných pěšinách, vyžadují
opatrnost  a  velkou  míru  pozornosti.
Upozornění  –  v deštivém  období  bych  si

návštěvu těchto romantických míst, s obdivuhodnými skalními reliéfy, z důvodu neschůdnosti
terénu  odřekl.  Obdivuji  fyzickou  zdatnost  všech,  kteří  nemalé  nástrahy  trasy  s úsměvem
zvládli a těší mne, že se vycházka líbila.

Honza Šiml

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lib%C4%9Bchov

