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KOKOŘÍNSKO 



KOKOŘÍNSKO 
• Kokořínsko je poměrně malá turistická oblast, vzdálená jen 40 km od 

Prahy. 

• Pro řídce osídlenou oblast jsou charakteristická hluboká kaňonovitá 

údolí s pískovcovými skalami a vesničky se zachovalou lidovou 

architekturou. 

• V roce 1976 byla vyhlášena CHKO Kokořínsko.  

• Nejnavštěvovanější oblastí je Kokořínský důl, jímž protéká říčka 

Pšovka. 

• Turistický ruch má sezónní charakter, typické jsou jednodenní zájezdy. 

• Výchozími body pro výlety na Kokořínsko jsou Mělník, Mšeno, Dubá a 

Liběchov. 

• Region je díky slabé dopravě a husté síti silniček vyhledáván cyklisty. 

 



Kokořín 

• Hrad Kokořín se stal symbolem Kokořínska a nejhojněji navštěvovanou 

památkou 

• Současnou podobu získal po romantické přestavbě v 19. století. 



Houska 
• Renesanční zámek Houska nejdeme v lesích na severu oblasti Kokořínska 

• Součástí zámku je gotická kaple s unikátními freskami. 

• Na zámku je údajně vchod do pekla – hlavní lákadlo pro návštěvníky, a  

poněkud oslizlý kastelán. 



Kokořínský důl 
• 14 kilometrů dlouhé údolí říčky Pšovky s mokřady, rybníky a četnými 

mlýny. 

• Silnice v dole je hlavní spojnicí návštěvníků Kokořínska. 

• V létě dolem projíždí rekreační vláček od hospody U grobiána do 

Kokořína. 

Mlýn Kroužek 



Občerstvovací zařízení v Kokořínském dole 



Hradsko 
• Bývalé hradiště nad 

Kokořínským dolem 

 

 

Kokořínské pokličky 



Lidová architektura 
• Na území Kokořínska se nachází 4 vesnické památkové rezervace a 5 

památkových zón. 

• Vesnice Kokořínska jsou mimořádně zachované.   

 

 

 

Olešno 

Nosálov 



Penzion Roubenka - 

Truskavna 

Dobřeň – typický dům 

regionu Kokořínsko 



Mšeno 
• Nejčastějším výchozím bodem pro cesty na Kokořínsko je městečko 

Mšeno. 

• Poněkud ospalé Mšeno je zajímavé zejména tím, že v něm není vůbec 

nic zajímavého, snad kromě cukrárny U Živných. 

• Jo, a muzeum s pamětní deskou Josefa Ladislava Píče, jehož potomek 

dnes vyrábí znamenitou tlačenku. 

 

 



Železniční trať Mělník – 

Mladá Boleslav 
• V létě četné historické jízdy 

 



Liběchov 
• Na severovýchodě Kokořínska je městečko Liběchov s barokním zámkem 

(dlouhodobě nepřístupný) a četnými památkami 

• Vinice – většinou zpustlé 

Želízy – Čertovy hlavy, 

dílo Václava Levého  

 



Pivovar Lobeč 
prochází v současné době 

náročnou rekonstrukcí. V 

budoucnu bude sloužit 

kromě vaření piva jako cíl 

kongresové turistiky. 
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