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DOPORUČENÉ TRASY PRO PĚŠÍ

1) po zelené značce přes Káčov až na Zásadku (3,5 km);
2) po zelené k zámku Mn. Hradiště, dále po modré přes Klášter Hradiště nad Jizerou, Pachouň, Mohelnici, odsud po

zelené na Zásadku (10,5 km);
3) po neznačené cestě: z parkoviště vlevo ulicí Za Zámeckou zdí, pravo ulicí Orlická stále rovně až do Hněvousic,

zde silnice přechází v polní cestu a uhýbá mírně vpravo mezi pole až k Sychrovské bažantnici, zabočíme vlevo,
polní  cesta  nás  napojí  až  na  silnici  směřující  od  Jizery  do Sychrova,  jdeme stále  rovně kolem sychrovského
vyhlídkového místa a autobusové zastávky až k zřícenině Zásadky (3,8 km)

4) případně využijte jakékoli další neznačené cesty přes Káčovskou bažantnici (viz přiložený obrázek)

DOPORUČENÉ TRASY PRO CYKLISTY

1) z parkoviště vlevo silnicí na Podolí po 17. Greenway Jizera (MHC) přímo do Sychrova (4,5 km);
2) z parkoviště vlevo silnicí na Podolí, za podolskou kaplí sv. Cyrila a Metoděje první odbočkou vpravo do polí až

k soše sv. Vojtěcha, odsud stále po polní cestě vlevo na Hoření Kruhy, napojit se na silnici vpravo (17. Greenway
Jizera, MHC) a přes Kruhy a Sychrov dojet až na Zásadku (6,5 km);

3) z parkoviště ulicí V Lípách po zelené značce, na konci zámecké zdi vpravo do Arnoldovy ulice, následně vlevo do
Klášterské ulice, přes řeku Jizeru až na Klášter Hradiště nad Jizerou (17 B), vystoupat ke klášterskému kostelu,
ulicí Jivinskou vpravo stále rovně až do Jiviny, na návsi mírně vpravo kolem pošty po levé ruce, stále rovně, na
první křižovatce zatočit vpravo směr Mohelnice, prudký kopec dolů až do Mohelnice nad Jizerou, zde vpravo na
silnici  č.     277   směr Mnichovo Hradiště,  přes  řeku Jizeru,  za mostem vpravo stále  po silnici  č.  277, na první
křižovatce (u autobusové zastávky) vlevo do kopce  až na Sychrov (11,2 km). Nedoporučujeme zkracovat si cestu
po přejetí mostu přes Jizeru po zelené přes Abrahámův statek, který se nachází přímo pod zříceninou Zásadky,
cesta není určena pro cyklisty!!!

PROGRAM NA ZÁSADCE 

Vzhledem  k omezením  v  souvislosti  s pandemií  Covid  19,  která  v republice  panují,  Vám  nabízíme  pochod
s individuální účastí. Neseďte tedy doma: vyrazte do přírody a trasu pochodu absolvujte sami, s  rodinou či přáteli, a to
kdykoli v měsíci od neděle 11. dubna do neděle 9. května 2021! Podpořte naši činnost zaregistrováním se na pochod na
www.kctmh.cz a zaplacením startovného na účet  2501471504/2010, VS: 20210411, zpráva pro příjemce: Vaše jméno
a příjmení. 

Startovné: člen KČT 0 Kč; děti 10 Kč, dospělí 15 Kč

Zájemci  si  mohou na  našem webu  stáhnout  propozice  k  pochodu,  pro  děti  Velkou jarní  turistickou  hledačku
a zároveň též pamětní list dokládající absolvování trasy 4. ročníku Zásadně na Zásadku. V cíli si můžete opéct vlastní
buřty (dřevo bude na Zásadce k dispozici),  případně „najít“ pamětní list a drobnou pozornost.  Zpět se pak vydejte
zvolenou trasou. 

Odměnou za absolvování pochodu Vám bude jednak skvělý pocit z pobytu v přírodě i z toho, že děláte něco pro své
zdraví. Na našem webu si můžete navíc stáhnout pamětní list o absolvování pochodu. Zaregistrovaní zájemci si mohou
přímo na Zásadce vyzvednout již vytisknutý pamětní list a drobnou odměnu.

Přírodní památka Vrch Káčov 
Nedaleko Mnichova Hradiště u soutoku řeky Jizery s Mohelkou se nachází vrchol Káčov (351 m), na jehož severní
straně se nachází Přírodní památka Vrch Káčov. Zde se do výšky tyčí třetihorní sopka. Vyhlášená rozloha: 1,86 ha.

Socha sv. Jana Nepomuckého na Sychrově
Pozdně barokní socha z roku 1782 je pravděpodobně dílem Martina Jelínka z Kosmonos.

Zřícenina zámečku Zásadka
Původně tvrz, založená koncem 14. století pravděpodobně pány ze Zásady. Později byla upravena na hrad, který byl
v 2. pol. 16. století přestavěn na renesanční zámek. Ten sloužil jako letní sídlo Václavu Budovcovi z Budova. Dalšími
majiteli byli Valdštejnové, koncem 18. století však zámek vyhořel a zpustl. Jeho romantické zříceniny se tyčí na skále
nad Jizerou. K hradu se váže pověst o mladém šlechtici, který si přivezl svou krásnou ženu až z Turecka. Ze zámku se
dochovalo vysoké zdivo renesančního paláce, pozůstatky objektu a obvodového zdiva.

http://www.kctmh.cz/
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