Česko země příběhů

Jezero dvou Karlů
Bezděz - Doksy - Máchovo jezero | Délka: 18 | Časová náročnost: 1 den
Cesta do Doks a okolí z Prahy trvá autem zhruba hodinu a půl. Itinerář pracuje pouze s možností
přesunu osobním automobilem, případně autobusem.
První zastávkou putování po stopách Karla IV. Českolipskem bude hrad Bezděz, tyčící se nad
Máchovým jezerem. Karel IV. Bezděz získal v polovině 14. století. Hrad je výjimečný především svou
atmosférou. Vždyť inspiraci sem jezdili hledat například básník K. H. Mácha nebo hudební skladatel
Bedřich Smetana. Atmosféru dotvářejí i architektonické zajímavosti jako Čertova věž, křížová cesta
nebo Velká věž sloužící jako rozhledna, ze které jsou při jasném počasí vidět například Lužické hory,
Krkonoše, Jizerské hory nebo i Brdská pahorkatina.
Dále se přesuneme do města Doksy, ležícího na břehu Máchova jezera, které je od začátku své
existence s hradem Bezděz spjato. První zprávy o Doksech pocházejí z doby, kdy byl Bezděz
vybudován. Pro Karla IV. mělo město velký význam, mimo jiné se z místních kamenolomů dovážel
stavební materiál při stavbě monumentální svatovítské katedrály na Pražském hradě.
Z města Doksy se přesuneme k Máchovu jezeru, které založil sám Karel IV. v roce 1366. Dnes je toto
vodní dílo důkazem Karlovy záliby v přetváření krajiny k prospěchu obyvatel, ačkoliv oproti době
svého vzniku je asi o pětinu menší. Svůj název získalo ale až později, podle významného českého
básníka Karla Hynka Máchy, vrcholného představitele romantismu v české literatuře. Ten jezero
několikrát navštívil během svých toulek krajinou a také sem umístil děj svého nejslavnějšího díla Máj.
Tragický příběh nešťastné lásky a otcovraždy ostatně vychází ze skutečné události, jež se odehrála
v rodině bohatého sedláka v nedaleké obci Dubá. Možnost vykoupat se ve vodách jezera nabízí hned
několik pláží. A je zde i varianta vyhlídkové okružní plavby. V červenci a srpnu vyjíždějí lodi
pravidelně, v ostatních měsících pouze po předchozím objednání. V okolí Máchova jezera vede také
několik naučných stezek.

Užitečné kontakty
hrad Bezděz: Tel: +420 487 873 131,
Adresa: Státní hrad Bezděz, Bezděz 144, 472 01 p. Doksy, GPS: 50.5390411,14.7198908
město Doksy: Tel: 420 776 550 860,
Adresa: Infocentrum Doksy, Náměstí Republiky 191, 472 01 Doksy, GPS:
50.5647128,14.655525
Máchovo jezero: Tel: +420 487 882 410, GPS: 50.5836786,14.6492831

Ubytování
Hotel Berg: Tel: +420 487 877 445, Email: recepce@hotelberg.cz,
Adresa: Lázeňský vrch 82, 471 63 Staré Splavy, GPS:
0.0099631740555556,0.078541942833333

Hotel Port: Tel: +420 487 809 711, Email: hotel@hotelport.cz,
Adresa: Valdštejnská 530, Doksy 472 01, GPS: 0.0098003701388889,0.078603620611111

Tip na restauraci
Restaurant U Doušů: Tel: +420 487 872 136, Email: pouze kontaktní form na webu,
Adresa: Machova 143, 472 01 Doksy, GPS: 0.0096158078611111,0.07886435325

