Ralsko - złowieszcza trasa przez czeski
Czarnobyl
Opis trasy
Obszar ten jest, delikatnie mówiąc, dość specyficzny. Jeśli myślicie, że nie ma tu nic ciekawego,
bardzo się mylicie. Zdziwicie się, jakie przygody można tu przeżyć!

„Teren nie jest trudny – region położony na północny zachód od miasta Mladá Boleslav jest w
zasadzie płaski. Nie brakuje tu jednak pięknych widoków i niezwykłych śladów historii wojskowej.
Można tu znaleźć kryjówki pocisków jądrowych, rozpadające się obiekty wojskowe jak z horrorów
klasy B i ogromne lotnisko ukryte w lesie. Teren ten służy jako poligon wojskowy już od XVIII wieku.
W 1968 obszar o powierzchni 250 kilometrów kwadratowych zajęły wojska sowieckie. Dzięki
długoletniej izolacji powstała wyjątkowa kraina bez śladów cywilizacji. Zaraz za miastem Mimoň
wjeżdżamy w głębokie lasy sosnowe i jedziemy na Jelení vrch i do miejsca zwanego Psí kostel, czyli
skupiska naturalnych nawisów skalnych połączonych sztucznymi korytarzami. Dalej znajduje się
Skalna Brama, jedna z największych tego rodzaju w Czechach. Z grzbietu możemy zjechać w dół do
sławnego zbiornika wodnego Máchovo jezero, które w rzeczywistości jest stawem założonym przez
Karola IV. Jeżeli jednak chcecie poznać sekrety jednego z najbardziej strzeżonych i trzymanych w
ścisłej tajemnicy miejsc byłej Czechosłowacji, kontynuujemy podróż grzbietem do obiektu Javor
52. Jest to specjalny podziemny magazyn pocisków jądrowych. Pieczę nad nim sprawowała specjalna
jednostka, podlegająca bezpośrednio dowództwu sztabu generalnego w Moskwie. Do dziś trwają
dyskusje, czy faktycznie przechowywano tu broń jądrową, czy nie. Jest to ponury widok – druty
kolczaste, bunkry i budynki techniczne opanowane przez dziką przyrodę. Sam obiekt został już

zasypany, ale atmosfera, którą można by kroić nożem, pozostała. Warto zobaczyć także były poligon
czołgowy Židlov, w miejscu którego powstał największy zwierzyniec w Czechach. Przed kilku laty
zadomowił się tu żubr europejski. Kolejnym przystankiem na trasie jest nieistniejąca wieś Svébořice,
po której do dnia dzisiejszego zostały tylko ślady w postaci wydrążonych w skałach piwniczek i ruiny
miasteczka wojskowego. Parę kilometrów dalej mijamy kolejne obiekty wojskowe a w Hvězdovie stoi
była stacja odkażająca, jakby wyjęta z horroru. Koniecznie trzeba zobaczyć ogromne lotnisko
Hradčany z nieskończenie długim pasem startowym i czterdziestoma hangarami. Niezapomniane
przeżycie nie tylko dla miłośników historii wojskowości! “
Destynacja

Czechy Północne

Trasa

V poslední době se v oblasti turistické i cykloturistické značení hodně zlepšilo.
Oblast je ale velmi rozlehlá a cesty spletité. Pokud nechcete bloudit, mapa a
GPS navigace je jasná volba. V případě, že nechcete minout nejzajímavější
vojenské objekty, zaznamenejte si jejich přenou polohu.
95 km | 2 Dni

Nawierzchnia
Rodzaj aktywności Rowery górskie

Miejsca w okolicy znane z filmów
S čerty nejsou žerty: , GPS: 50.726667,14.645833
Tmavomodrý svět: , GPS: 50.619444,14.732778

Historie, które miały miejsce w okolicy
Čertovská jízda za Dorotou Máchalovou: , GPS: 50.7268794,14.6469147
Plavba do podsvětí: , GPS: 50.635857103263,14.667178077344

Miejsca polecane rowerzystom
Hostinec Zlatá lípa - ubytování: , Tel: +420737248721, Email:
motorestzlatalipa@seznam.cz, Adresa: Noviny pod Ralskem 47, GPS: 50.6908,14.74197222
Hostinec Zlatá lípa: , Tel: +420737248722, Email: motorestzlatalipa@seznam.cz, Adresa:
Noviny pod Ralskem 47, Noviny pod Ralskem, GPS: 50.6908,14.74197222

