
Velké máchovské putování 2018 
19. - 28. srpna 2018 
 

Tys radost má, ó přírodo, tebe věčně budu ctíti: 

ať se v hrdě vylíčené šperkem deset tisíc svítí 

svící v mramorové síni! Nechť se herny rozléhají 

lidoplné, dvořané ať bleskem vždycky oplývají, 

já jsem blažen pod ukrytím pláště tvého, 

požívaje pod besídkou sladkost ticha rozmilého. 

(Milota Zdirad Polák, Vznešenost přírody) 

 

Každoroční letní putování je inspirované cestou Karla Hynka Máchy z Prahy na Sněžku z roku 
1833. Znám je Máchův „Díl první plánu cesty do Krkonošů z Prahy“ až do Třebihoště, další 
trasa je odvozována z Máchova zápisníku, z korespondence a z vedlejších pramenů. 
Pravděpodobný termín Máchovy pouti krkonošské byl včetně cesty zpět do Prahy 20. srpna – 
6. září roku 1833. Srpnové putování probíhá tradičně již více než 10 let, v letošním roce je 
možnost rozhodnout se, zda zvolit trasu směrem do Lužických hor či klasickou z Prahy na 
Sněžku. Lužická varianta je věnována českým básníkům 19. století – Václavu Bolemíru 
Nebeskému a Milotovi Zdiradu Polákovi (oba mají letos kulatá výročí narození) a vzdává hold 
velkému romantikovi malíři Casparu Davidovi Fridrichovi. 

Putování do Lužických hor začíná v Praze v pondělí 20. srpna v 10:00 na Karlově náměstí 
procházkou básnickou Prahou a pokračuje v úterý 21. srpna z Mělníka, kam se přejede 
autobusem. 

O den dříve začíná tradiční trasa z Prahy na Sněžku. V neděli 19. srpna se sejdeme v 7:45 na 
Vyšehradě před Vyšehradským hřbitovem a projdeme se po pražských máchovských 
místech a dále ve stopě, kudy Karel Hynek Mácha na svou krkonošskou pouť vycházel 
směrem na Prosek, se dostaneme k Čakovickému zámku. Přespíme v Praze a ze stejného 
místa se pak k vlastní pouti vydáme v pondělí 20. srpna v 8:00 z Prahy na Mělník.  

Obě trasy se spojí v úterý 21. srpna v 8:00 u mělnického zámku. Ve středu 22. srpna se pak 
zase rozpojí v Podbezdězí, kdy krkonošská trasa míří na Bezděz a cesta do Lužických hor míří 
do Doks. Krkonošská varianta skončí v úterý 28. srpna na Sněžce, tedy v datum, kdy je 
zaznamenám zápis Karla Hynka Máchy na Sněžce. Lužická varianta pouti skončí v neděli 26. 
srpna v Novém Boru.  

 

Obě trasy jsou dále podrobně popsány v časových scénářích. 

Velké máchovské putování z Mělníka na Ještěd, Oybín, Luž a Klíč (Lužická varianta): 

http://pilgrim-putovani.blogspot.com/  

http://pilgrim-putovani.blogspot.com/


Krkonošská varianta 
Velké máchovské putování, Krkonošská pouť 19. - 28. 8. 2018 

 
Držíme se ve stopě Máchovy cesty i s vědomím kudy Mácha mohl jít v současnosti. Každý 
rok se cesta mírně obměňuje. Letos je možné se rozhodnout mezi delší a kratší variantou, 
aby si každý přišel na své a zároveň zvládl vše dle svých možností. Celá trasa je dlouhá 220 
– 270 km, každý den cca 25 - 33 km. 

 

             … Již od hor k horám mraku stín – 

ohromna ptáka peruť dlouhá – 

daleké noci přikryl klín, 

a šírou dálkou tma je pouhá. 

Slyš! za horami sladký hlas 

pronikl nocí temnou, 

lesní to trouba v noční čas 

uvádí hudbu jemnou. … 

(Karel Hynek Mácha: Máj) 

 

 

 
Zvířetice 



Putování / 1. den procházka Prahou neděle 19. srpna (20 km) 
 
        Sejdeme se v 7:45 před kostelem sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Na Vyšehradském 
hřbitově si připomeneme Karla Hynka Máchu i historii jeho posmrtného putování. Zároveň si 
připomeneme i jeho současníky, zejména Václava Bolemíra Nebeského, od jehož narození 
uplyne 18. srpna 200 let. 

 

… Já však po světě chci harcovat, 

Na trůn světa sednout, na svou hlavu 

Sebrat žezel všech, a korun slávu, 

Pro sebe celý svět drancovat, 

Celý musí mým otrokem býti – 

SÁM jsem pánem, sám chci všecko žíti … 

(Václav Boleslav Nebeský: Protichůdci) 

 

        Po té se vydáme Prahou na místa, kde se Mácha narodil, kde žil, kde chodil do školy, kde 
hrál divadlo, kde poznal svou osudovou lásku Lori, kde napsal Máj. Z oblasti Petrského 
náměstí v cca 11,00 se vydáme na vlastní krkonošskou pouť -  po trase přes Karlín do Libně, 
projdeme místy, kde žil Bohumil Hrabal. Poobědváme kolem poledního v hospůdce pivovaru 
Kolčavka a dále budeme pokračovat na Prosek přes Letňany do Čakovic (citace z Máchova 
plánu cesty „v outerý z Prahy ráno ve čtyry hodiny, dne 20-tého srpna 1833, přes Libeň, 
Prosík okolo Stříškova přes Ďáblice okolo Bakoměřic do Líbeznice“). Budeme se držet vpravo 
od původní Máchovy cesty, po které dnes vede silnice mířící k Štěpánovskému přívozu. 
Skončíme kolem čtvrté hodiny odpolední u Čakovického zámku, odkud budeme v pondělí 
pokračovat dále. Trasa je příkladem, jak lze krajinou vyjít i v současnosti pěšky z Prahy. 

 

Putování / 2. den Praha  pondělí 20. srpna (32 km, alternativa 30 km) 

Sejdeme se v 8,00 na náměstí u Čakovického zámku v Čakovicích (bus stanice Čakovický 
zámek č. 136, 351 od metra Letňany). Zde si přečteme Máchův plán poutě krkonošské. Po 
cyklostezce vyjdeme do Hovorčovic a dále pěšinou k zámku Měšice, kde koncem 18. století u 
Nosticů působil Josef Dobrovský.  

 

… Básník Mácha nepřestoupil od němčiny k češtině, 

ale k českému jazyku, jehož možnosti v poezii 

byly vědomě nastaveny Dobrovským … 

(citace z knihy Mácha redivius) 



Po pěšině podél trati přejdeme ke golfovému hřišti na Zloníně a dále stále pěšinou podél 
trati k rozcestí Předboj a odtud doprava ke kopci Na Kozici a dále pěšinou ke kostelu sv. Víta 
v Kojeticích. Odtud se vydáme po zelené značce do Lobkovic. Zde si prohlédneme hrobku 
Františka Palackého. Pokud tuto mineme a vydáme se rovnou do Neratovic, zkrátíme si 
cestu o 2 km. 

 

25. září 1835 

 Ráno jsme se sešli s p. Palackým u Pospíšilů; tam jsme se něco 

neshodli stranu básnictví; on o mně soudí, „že mám výbornou 

fantazii a že výborně maluji, ale prácí mých hlavní je chyba, že 

v ních nevysvítá jakási nutnost idey“. Já mu nerozumím, nebo 

mám za to, že právě v každé mojí básni idea jest co nejmožněji 

rozvedena. … 

(z Máchova deníku) 

 

Po té pokračujeme do Neratovic a ulicí Edvarda Beneše k sousoší Miluji od Lenky Klodové, 
kde si přečteme z Máchova Máje. Dále projdeme neznačenými cestami ke zvonici v Libiši a 
k zámečku Na Štěpáně a mostem přes Labe na jeho pravý břeh a dále podél Labe až do 
Mělníka. V Mělníku tradičně přespíme v Hořínském parku. 

 

Já miluju květinu, že uvadne, zvíře – poněvadž pojde; - 

člověka, že zemře a nebude, poněvadž cítí, že zhyne navždy; 

já miluju, - více než miluju – já se kořím bohu, poněvadž – 

není. … 

(z Máchova zápisníku) 

 

 

Putování / 3. den Mělník  úterý 21. srpna (33,5 km, alternativa 27 km) 

Sejdeme se v 8,00 na vyhlídce nad soutokem Vltavy a Labe u mělnického zámku, odkud 
v 8:10 vyrazíme v trase Máchovy cesty (červená turistická značka) přes Chloumek, Lhotku, 
rybník Štampach do Kokořína. Zde odbočíme na zelenou značku, která nás dovede do 
pozoruhodného skalního hrádku Nedamy, který za třicetileté války sloužil jako úkryt. Odtud 
se vydáme k ruinám někdejšího bohatého výstavního barokního statku Nový dvůr, kde se 
před 200 lety narodil básník V. B. Nebeský. 

 

 



… Co zde právě čiju, jím a piju, 

Hmatám, držím: v tom jen skutkem žiju! 

TEĎ – ha! To je přece slovo pravé, 

Ostatní jsou stíny jen a páry, 

Zhaslý blesk, života smutné máry. … 

(Václav Bolemír Nebeský: Protichůdci) 

 

 

Houska 

 

Odtud budeme pokračovat po zelené přes Jestřebice do Vojtěchova a dál po červené 
značce známou cestou přes Ráj a vrch Drnclík na Housku. Přespíme buď pod širákem u 
Luňákovy kaple, nebo v Hostinci pod Houskou. 

Alternativou je minout Lhotku, za Chloumečkem sejít z červené po silnici a pak se na 
červenou zase vrátit. Tak se trasa zkrátí o 1,5 km.  Dále jít na Vojtěchov stále po červené a 
minout Nedamy a Nový dvůr, tak se trasa zkrátí o dalších 5 km. 

 

  



Putování / 4. den Houska středa 22. srpna (33 km alternativa 27 km) 

Vydáme se přes Bořejov, (kde je kostel sv. Jakuba staršího s novodobým oltářním obrazem 
poutníka sv. Jakuba většího) a Ždírec směrem na Okna, na rozcestí pod Hůrkou se rozpojí 
cesty do Lužických hor a do Krkonoš. Krkonošská trasa vede přes Luka a dále po cyklostezce 
na červenou Máchovu Bezděskou cestu až hrad Bezděz;  Zde si přečteme Máchův Večer na 
Bezdězu a po té poobědváme v místní restauraci u Vejra.  Dále se vydáme ne do Bělé pod 
Bezdězem, ale po pravděpodobnější Máchově cestě po modré značce do Valdštejnska a 
odtud po zelené a dále neznačené trase do Čisté., v zádech se s námi bude loučit Bezděz. 
Dále se přes Bitouchov dostaneme ke zřícenině hradu Zvířetice, kde se večer, pokud nám 
budou hvězdy nakloněny, sejdeme s milým máchovským badatelem Miroslavem Kolocem. 
Ve zřícenině přespíme. 

Variantou je z Luk neodbočit na červenou Máchovu cestu k Bezdězu, ale jej minout po žluté 
poštovní cestou a dále Grenadýrsku cestou se dostat přímo do Valdštejnska. Trasa se tak 
zkrátí o 6 km. 

 

Na Bezdězí. Oblaky nade mnou co stáda beránků, za horami  

však černý hustý mrak, temnější než stíny tmavé horní. Vítr 

zanášel sem tam již požloutlé listí. … 

(z Máchova zápisníku) 

 

 
Bezděz 



Putování / 5. den Zvířetice čtvrtek 23. srpna (32 km, alternativa 25 km) 

Vydáme se lávkou přes řeku Jizeru k přívozu spojeného s Máchou a dále podél Bakova přes 
most do Malé Bělé a pak přes Novou Ves a pak po červené Zlaté stezce Českého ráje do 
národní přírodní památky Račov se slatinnými loukami a mokřadními olšinami, kolem 
pramene sv. Prokopa přes oboru Klokočka až k zámku Maníkovice, zde sejdeme doprava na 
cyklostezku 17 Greenway Jizera a dále MHC až do Máchova oblíbeného skalního hrádku 
Valečov. Dále po naučné stezce Příhrazskými skalami okolo Hospůdky na Zásadce do osady 
Mužský, kde se dáme doprava po neznačené polní cestě na modrou, která vede lesem a dále 
po žluté do Příhraz. Odtud po žluté na rozcestí Podvyskeřský mlýn a po modré k Vyskeři, 
před níž na louce u lesa přespíme. Pokud bude jasno, bude možné pozorovat hvězdnou 
oblohu bez světelného znečištění.  

Trasa je kopcovitá se stoupáním s převýšením 640 metrů a klesáním 500 metrů. 

Variantou je zvolit ze Zvířetic trasu přes Bakov a ve Veselé se napojit na trasu do Valečova. 
Tato trasa je o 7 km kratší. 

 

… A tak od stvoření 

veškerého světa 

po oblacích bloudí, 

oblacích stříbrných, 

a milenku hledá. 

Kolem něj plyne 

hvězd přejasné množství. … 

( Karel Hynek Mácha: Měsíček) 

 

 
Valečov 



Putování / 6. den Vyskeř pátek 24. srpna (30 km, alternativa 26 km) 

Vystoupáme křížovou cestou ke kapli na Vyskeři (466 m n. m.) a odtud budeme pokračovat 
po modré značce na Hrubou skálu a dál po červené k restauraci Vidlák. Alternativou je cesta 
po cyklostezce č. 14 k Pekařské bráně a dále po naučné stezce Podtrosecká údolí k restauraci 
Vidlák. Tato trasa je o 3 km kratší a po cestě se lze vykoupat ve Věžickém rybníku. Odtud se 
vydáme po červené na Trosky. Z Trosek po zelené a pak po červené přes Mladějov ke 
skalnímu hradu Pařez. Dále po červené přes Prachovské skály a dále modré na Bradu, 
alternativně po zelené a žluté mimo Prachovské skály, trasa je o kilometr kratší a méně 
kopcovitá. Z Brady pak po modré a zelené do Dílců a dále po polní cestě k Zebínu (s kapličkou 
sv. Máří Magdalény) a po červené do Valdštejnské lodžie, kde v zahradě přespíme. Zde je 
možno navštívit koncert písničkářského dua Kalle, který začíná ve 20 hodin. 

 

…K cíli přijda chodec, hůl svoji odloží, 

prach s svých setře nohou - ; pouť dokonána jest; 

v ouzkém dřímota lůžku 

tíží pak zraky umdlelé. … 

(Karel Hynek Mácha: Noc) 

 

 
Kumburk a Bradlec od jihu 

 
Kumburk 



Putování / 7. den Valdštejnská lodžie sobota 25. srpna (33 km, alternativa 26 
km) 

Ráno se vydáme kolem Kartuziánského klášteru Valdice (dnešní věznice) a po silnici přes 
Studeňany do Radimi, kde na místním hřbitově nalezneme hrob Máchova přítele Beneše. 

 

Beneši !!, …. – Vy jste člověk! já jsem - - - - člověk, - vy jdete zemí, má   cesta vede 
peklem. – Kdo půjde se mnou - -. Každé století snad jen jednoho nalezne takového 
nešťastníka jako já, kdybych jich bylo více, nebyl by Bůh. … 

(dopis Máchy příteli Janu Benešovi z roku cca 1833) 

 

Podíváme se i po stopách Váchala. Z Radimi se vydáme kolem rybníka Bonda neznačenou 
cestou na žlutou, po ní na zříceninu hradu Bradlec a dále k restauraci Na Klepandě. Po 
červené budeme pokračovat na zříceninu hradu Kumburk a dále do Nové Paky, kde se 
stavíme v oblíbeném občerstvení U Zastávky a případně navštívíme Muzeum s medijními 
kresbami a drahými kameny. Z Nové Paky pak dále po červené přes Radkyni do Pecky. Odtud 
po žluté značce pod Jelením hřbetem do Borovnice a dál pod Čisteckou hůru (586 m n. m.), 
kde na kraji lesa přespíme.  

Alternativou je pokračovat s minutím Pecky po červené, případně po neznačených 
cestách do Studence k restauraci Na špici a přespat v lese nad Studencem.  

Variantou je i vynechat Bradlec a jít přímo na Kumburk. Tato varianta je o 1,5 km kratší. 

 

 

 
Pecka 

 



Putování / 8. den Čistá, alternativa Studenec neděle 26. srpna (26 km, 
alternativa 18 km) 

Přejdeme po žluté přes Čisteckou hůru do Čisté a odtud budeme pokračovat polní cestou do 
Bukoviny u Studence a dál po silnici do Studence; odtud po červené až na vrch Stráž (630 m 
n. m.). Ze Stráže po červené do Martinic v Krkonoších a do Horní Branné. Projdeme Horní 
Brannou až do Valteřic a odtud se vydáme po modré na úpatí Krkonoš a dále po žluté na vrch 
Žalý (1018 m n. m.). Odtud pak po červené Bucharovou cestou na Rovinku k oblíbenému 
občerstvení, u kterého i přespíme. Alternativou při přespání nad Studencem je cesta po 
červené přes do Horní Branné. Trasa je kopcovitá, cca 1000 m stoupání a 700 m klesání. 

 

… Chodíval jinoch po horách, 

dolinách širé vlasti, 

zvučnou harfku si nosil. 

Vítaný býval po vsích host, 

i v hradech rád byl vídán … 

(Karel Hynek Mácha: Zpěvec) 

 

 

Putování / 9. den Rovinka pondělí 27. srpna (23 km, alternativa 21 km) 

 Z Rovinky budeme pokračovat po hřebeni po červené na Černou skálu (1038 m n. m.) a dál 
na Mechovinec (1074 m n. m.) a Horní Mísečky, 

 

Ze svědectví Boženy Hindlové víme, že Mácha 
s přítelem Eduardem Hindlem 

navštívili Jana Beneše v Radimi o posvícení 
v neděli 25. srpna; 

do Krkonoš pravděpodobně vyšli z Radimi až 
v pondělí 26. srpna 

a na Sněžce mohli stanout nejspíše 27. srpna. 
Kresba panoramatu 

kreslená z Mechovince, je jediným dokladem, že 
zde Mácha byl a kudy  

ke Sněžce šel. 

 

odkud sejdeme po červené do Špindlerova 
Mlýna, kde poobědváme. Ze Špindlerova Mlýna 
se vydáme po místní zelené na modrou a 
Údolím Bílého Labe podél řeky na Luční boudu 
a dále ke Sněžce, kde přespíme v Domě Slaski, 

případně se pokusíme přespat na Sněžce (1 602 n. m.). Na Sněžku vystoupáme na západ 
slunce. Trasa je kopcovitá, vystoupáme 1 600 metrů a 850 metrů je klesání. 



Alternativou je, sejít z Rovinky po cyklostezce, je to o 2 km kratší a převýšení klesne o 300 
metrů.  

 

… Rychle ohlédl se jinoch, a klamal papršlek měsíce 

zemdlelé zraky jeho, či byla opravdivost strašná, co spatřil? 

- zdálo se, jako by se byl rozlehl vrcholek Sněžky a visel 

zrovna nad ním … 

(Karel Hynek Mácha: Pouť krkonošská) 

 

Putování / 10. den Sněžka úterý 28. srpna (9 km)  

Vystoupáme na východ slunce na Sněžku (1602 m n. m.) kde si přečteme z Pouti Krkonošské. 
Z vrcholu Sněžky sejdeme po modré Obřím Dolem. Pokusíme se posnídat ve spřízněné Boudě 
pod Sněžkou a budeme pokračovat do Pece pod Sněžkou a odtud se vrátíme autobusem do 
Prahy.  

 

… Byla chladná noc; ouzkou mezi horami rozsedlinou ubíral se 

poutník mdlým krokem z hor. Naproti němu v celé své vysokosti  

stála Sněžka, na vrcholku jejím sněhokrytém stál teď jen osamělý 

kříž; ouplný měsíc zrovna přes něj přehlížel v rozsedlinu, takže se 

zdál křížem ve čtyry stejné kusy rozdělen býti. „Dobrou noc,  

dobrou noc!“ šeptal umdlený poutník hlasem slabým. … 

(Karel Hynek Mácha: Pouť krkonošská) 

 

 

 
Kaple sv. Vavřince na Sněžce v roce 1840 



 
 

 

UPOZORNĚNÍ: Pokud s námi nepůjdete celé putování, můžete se k nám kdekoliv připojit, 
nejlépe v hlavních bodech trasy (Mělník, Houska, Jičín (Valdštejnská lodžie), Pecka, Špindlerův 
Mlýn, atd.) a jít s námi, jak dlouho budete chtít. Nocleh nikde dopředu nezajišťujeme. Spíme 
pod širákem, pod hvězdami. Pokud si chcete nocleh pojistit, objednejte si ho, prosím, sami. 
Na putování je každý svobodný a ručí sám za sebe. Prosíme vás jen o toleranci vůči ostatním 
poutníkům. 

 

Bližší informace ke krkonošské variantě na telefonu: 

Vladimír Drábek 602646665 

Karel Čtveráček 603355072 

Martin Vydra  731546223 


