Wenger Czech Adventure Race 2020:
Roadbook
Milí závodníci,
Na tomto místě jsme původně chtěli psát, že při závodě navštívíte ty nejkrásnější místa
Českého ráje. Jenomže, pak přišla epidemie Covid- 19 a všechno je úplně jinak. Nejprve jsme
dlouho čekali na uvolnění vládních nařízení pro sportovní akce, potom na otevření hranic pro
případné zahraniční týmy. Nad celým závodem visely otazníky. Ale největší, téměř
nepřekonatelnou překážkou se stalo CHKO Český ráj. Z původní skvělé trasy plné skalních
měst zůstaly jen ruiny (asi jako na Kozlově). Z důvodu velkého množství turistů jsme dostali
zákaz pohybovat se kdekoliv na území 1. a 2. zóny CHKO, v rezervacích nebo nově
vyhlášených klidových zónách.
Závod rušit a čekat na lepší časy se nám nechtělo. Nevíme, jestli nějaké lepší časy ještě někdy
přijdou. Trasa tak nevede po top místech, ale i tak jsme se snažili, abyste z Českého ráje
viděli co nejvíce. Výhodou je, že se nebudete muset při závodě prodírat davy českých turistů,
kteří letos neodjeli do Chorvatska. Věříme, že se i přes bolest na trati a spánkovou deprivaci
budete kochat a oceníte krásy tohoto kraje.
Tak tedy vzhůru za dobrodružstvím!

Start CZAR20: TA1, ve čtvrtek 27. 8. 2019 v 9:00.
Český ráj
Dostal své jméno zřejmě podle toho, že na relativně malém území najdeme mnoho
rozmanitých přírodních i historických krás. Od pískovcových měst přes vyhaslé sopky,
mokřady a hluboké lesy, po hrady, zámky a lidovou architekturu. Český ráj leží na středním
toku řeky Jizery, ze severu ho ohraničují Jizerské hory a Krkonoše a z východu Podkrkonoší.
Ve vyvřelých horninách jsou naleziště drahých kamenů. Místní lidé prosluli svou zručností při
výrobě šperků, broušených drahokamů, skla a řezbářstvím.

Prachovské skály – doporučujeme návštěvu skalního města
Prachovské skály byly obývány již ve starověku Kelty i lidmi mladší doby kamenné. Slované
zde vybudovali rozsáhlé opevněné skalní město. V 17. století byly Prachovské skály součástí
panství Albrechta Eusebia z Valdštejna. Po jeho vraždě přechází panství do majetku rodu
Schliků. Skály byly součástí opevnění Rakouských vojsk v Prusko-Rakouské válce. Roku 1866
se v jejich blízkosti odehrála bitva, při níž byli dezorientovaní Rakušané rozdrceni modernější
Pruskou armádou. Bitvu připomínají četné pomníčky v okolí Jičína.
Počátkem 20. století Klub českých turistů a rodina Schliků společně vybudovali Turistickou
chatu uprostřed skalního města. KČT má také na svědomí vybudování všech turistických
okruhů ve skalách.
Za 2. sv. války byl Shlikům zabaven veškerý majetek. Turistická chata a přilehlé budovy
sloužily jako zázemí pro Hitlerjugend. Paradoxně se ale v okolních jeskyních často skrývali
utečenci z nucených prací nebo pochodů smrti. Ačkoliv o nich místní obyvatelé věděli, nikdy
je nikdo neprozradil.
Po komunistickém převratu v roce 1948 byl majetek Schlikům opět zabaven a o skály se
nikdo příliš nestaral. Proto zarostly vysokým lesem bez podrostu. Majetek byl Schlikům
navrácen v restitucích až v roce 1996 a od té doby dochází k většímu kácení smrkového lesa
a sázení smíšených lesů, a proto je dnes z vyhlídek lepší pohled do krajiny. Prachovské skály
stráží bájný Pelíšek, jehož dřevěnou plastiku můžete potkat u vstupu do skal.

OB 1 (15 km, převýšení 650 m) – volné pořadí kontrol
Pískovcové lezení v Českém ráji vzniklo zhruba před 100 lety. Nejprve, po 1. sv. válce, lezli
v Českém ráji němečtí lezci. Ve 30. letech 20. století ale průkopnictví přebírají lezci
z Československa. Ve skalních
městech vyrostlo mnoho horolezců,
kteří se účastnili i expedic do velehor
po celém světě. Dnes můžeme jen
obdivovat, s jakou odvahou a
odhodláním se pouštěli do obtížných
prvovýstupů. Především proto, že jim
chybělo i základní lezecké vybavení.
Lana byla obyčejná konopná, za
lezeckou obuv posloužily staré
bačkory a úvazky se šily doma ze
starých hasičských hadic. Doma na
koleni se vyráběly také karabiny,
skoby i slaňovací kruhy. Lezení na
pískovcových skalách má svá
specifika: nesmí se používat
magnezium, nesmí se lézt za deště
nebo po dešti, nesmějí se používat
kovové vklíněnce, friendy (místo nich
se používají jednoduché smyčky a
uzlíky), mezi jistícími body (kruhy)
jsou mnohem větší vzdálenosti, než
obvykle (k prvnímu kruhu je to cca 10
m). Specifickou disciplínou jsou pak
přeskoky z věže na věž.

13 - Zřícenina hradu-vrchol (Pařez)
Zřícenina hradu Pařez
Hrad byl založen ve 14. století a zničen pravděpodobně husity, ačkoliv okolí bylo z obranných
důvodů zatopeno. Při archeologických výzkumech se našlo pár mincí, keramika a keramické
chrastítko. Zachovaly se do skály vytesané světničky a část kamenného schodiště.

14 – Cíl TA

2. MTB 1 (65 km, převýšení 1500 m)
15 – Křižovatka (Brada)
Rumcajs – Z Brad je vidět město Jičín, které
proslavila především jedna pohádková postava –
loupežník Rumcajs. Původně byl Rumcajs
poctivým jičínským ševcem, ale pro urážku
starostenské nohy byl z města vypovězen, a tak se
usadil v jeskyni v lese Řáholci, kde žije
s manželkou Mankou a synkem Cipískem. Je to
sympatická kladná postava, která bojuje proti
vrchnosti bambitkou nabitou žaludy a ve vousech
mu bydlí lesní včely. Každoročně se koná v Jičíně
festival Město pohádky, protože v okolí našlo
domov mnoho dalších pohádkových postav.

16 - Kaplička (Zebín)
Vrch Zebín, stejně jako mnoho jiných vrchů v Českém Ráji, vznikl vulkanickou činností. Na
vrchu je kaplička sv. Máří Magdalény z roku
1700. Na Zebíně údajně ústila úniková
chodba z nedaleké věznice ve Valdicích.
Věznice ve Valdicích je zřízena z bývalého
kláštera ze 17. stol. a dodnes je využívána
pro nebezpečné odsouzené nebo
recidivisty a doživotně odsouzené. Na
Zebíně jsou zbytky čedičového lomu.

17 – Zřícenina hradu (Bradlec)
Bradlec je zřícenina hradu na stejnojmenném čedičovém vrchu. Postaven byl ve 13. století.
Často měnil majitele a stával se sídlem loupeživých rytířů. Postupně zpustl.
Zachovaly se jen části věže a obvodových zdí.

18 - Zřícenina hradu – vyhlídková věž (Kumburk)
Kumburk je zřícenina gotického hradu založeného ve 13. století. Stejně jako Bradlec měnil
často majitele, kteří do hradu nijak
neinvestovali. Jedinou významnější událostí je 11
let trvající věznění šlechtičny Elišky Kateřiny
Smiřické za milostné pletky s kovářem. Za
třicetileté války využili Švédové hrad jako opěrný
bod pro další boje. Hrad postupně zpustl a o jeho
částečnou záchranu se zasloužil hlavně Klub
českých turistů.

19 - Rozhledna - dole (Tábor)
Rozhledna na vrchu Tábor byla postaveny v roce 1911. Měří 35 m. Vedle rozhledny je
turistická chata a barokní poutní kaple s křížovou cestou z 19. století.

20 - Jeskyně – dno (Kozlov)
Jeden člen týmu slaní na dno jeskyně a pak vyjumaruje zpět.
Hrad Kozlov byl založen ve 14. století. a v 15. byl
již opuštěný. Sídlili v něm jen lapkové. Díra, do
které budete slaňovat, sloužila buď jako zásobárna
vody nebo jako úniková chodba. Pověst vypráví
jen o tatarském zvědovi, kterého zde jeho armáda
zapomněla a on se živil přepadáváním místních
obyvatel. Nedaleké město Lomnice nad Popelkou
ho dostalo do znaku za jeho dopadení.

21 – Rozhledna - dole (Kozákov)
Kozákov - nejvyšší hora Kozákovského hřbetu 744 m. n. m. Nachází se zde velké naleziště
drahých kamenů. Ve středověku zde plály signální ohně. Kozákov je vyhledávaným místem
pro paragliding. Rozhlednu (44 m) a turistickou chatu vystavěl v roce 1926 KČT.

22 – Cíl TA 2 (Malá skála)
Nad Malou Skálou se tyčí hrad Vranov
založený ve 14. století. V roce 1802
koupil celé panství textilní průmyslník
Rönich, který na pozůstatku starého
hradu vybudoval Pantheon - přírodní
park a památník všem hrdinům české
historie s novogotickým letohrádkem.

Kánoe (35 km)
Jizera
Podle Jizery byly pojmenovány Jizerské hory,
kde řeka pramení na úbočí nejvyšší hory
Smrk. Původ slova Jizera je keltský a znamená
prudký, rychlý, čerstvý. Jizera má
charakteristickou hnědou barvu, protože
vytéká z rašelinišť. Na začátku tvoří hranici
mezi Polskem a ČR a na konci se vlévá do
Labe. Voda z Jizery byla využívána v textilních
továrnách, ale dnes je to nejčistší řeka u nás.

4. Trek 2 (50 km, převýšení 1000 m)
Ředitel závodu této etapě pracovně říká Hnusotrek.

24 - Nadjezd nad dálnicí
V době pandemie, kdy si národ sám obstarával ručně šité roušky a ochranné štíty, koloval
vtip, že bychom si svépomocí mohli dostavět i chybějící dálnice. Bylo by to levnější a hlavně
rychlejší. Lepší silnice totiž mají i ve Rwandě nebo Keni.

25 - Info tabule (Valečovské světničky)
Hrad Valečov byl částečně vytesán do skály a částečně vystavěn někdy na počátku 14. století.
Šlechta zde nikdy nebydlela, ale hrad byl udržovaný až do Třicetileté války. Potom již zpustl a
sloužil jako
obydlí pro
chudinu a
zdroj
stavebního
materiálu.
Blízko se
nachází
skalní byty,
ve kterých
také
bydlela chudina. Byty měly dřevěnou podlahu, skleněná okna
a kamna s komínem. Byly zde také chlévy pro domácí zvířata.
Na konci 19. století zde žilo 7 rodin (asi 30 lidí), včetně
vyhlášené porodní báby. Obyvatelé byli nuceně vystěhováni v roce 1892 kvůli nevyhovujícím
hygienickým podmínkám a ze strachu před cholerou. Světničky byly zdemolovány a
obyvatelé umístěni do chudobinců.

26 – Rozcestí
Hrad Kost – je gotický hrad
umístěný atypicky na skalním
ostrohu, kde se stýkají tři
skalnatá údolí. Hrad je nyní
v rukou italské větve rodu
Kinských. Věž má tvar
nepravidelného lichoběžníku.
Je to z důvodu ochrany před
střelami z děl obléhatelů. Kost
nikdy dobyta opravdu nebyla.
Původně byla obklopena třemi
rybníky.

27 – Rozcestí
Zlatá stezka Českého ráje – červeně značená cesta, po které půjdete, vznikla ve 30. letech 20.
století za rozmachu turistiky a KČT. Je to dálková trasa a má 160 km. Propojuje všechna

zajímavá místa Českého ráje. V meziválečném období byla velmi populární a zdolalo ji mnoho
osobností české historie. Postupně ale upadla v zapomnění. Dnes se KČT a sdružení Český ráj
snaží stezku oživit jako dálkovou trasu evropské úrovně.

28- Rozcestí
Věžický rybník – je součástí soustavy 8 rybníků na Želejovském potoce. Je považován za
nejkrásnější rybník v Českém Ráji, hlavně kvůli výhledu na skály vystupující přímo z vody.
V létě je zde příjemné koupání. U Věžického
rybníku se natáčel film Jak dostat tatínka do
polepšovny. Před parkovištěm na křižovatce, kde
budete uhýbat doprava k rybníku, je pramen
Prdlavka se studenou pitnou vodou. Můžete si
nabrat. Po cestě ke kontrole je několik pramenů,
ale jen Prdlavka je bezpečně pitná.

29 - Hřbitov (Hrubá Skála)
Zámek Hrubá skála – je renesanční zámek postavený na místě gotického hradu ze 14. století.
V době komunismu byl přestavěn na odborářskou ubytovnu a z romantiky a historie tak
mnoho nezbylo.
Symbolický hřbitov horolezců – Český ráj je jedním z center pískovcového lezení. Kousek od
zámku Hrubá skála vznikl symbolický hřbitov horolezců, kteří pocházeli z Českého ráje a
tragicky zahynuli při svých výpravách.

30 - Rozhledna dole (Dubecko)
50 m vysoká rozhledna Dubecko byla původně jen telekomunikační věží, ale obec Dubecko si
vynutila vystavění ochozu pro turisty. Rozhledna byla otevřená v roce 2002.

31 – Vyhlídka
Hrad Rotštejn má tak trochu smůlu. Byl založen roku
1250, ale za 100 let byl již pustý. Místní lidé ho
rozebrali na stavební materiál, sklepení se zaváželo
odpadky, vandalové ničili zdi a hradu se nevyhnuly
ani přírodní katastrofy a nadměrný turismus.
V současné době probíhají udržovací práce a opravy,
aby se úplně nerozpadl. Klokočské a jiné skály –
Vznik pískovcových skal spadá do doby před necelou
stovkou milionů let, kdy se velká část Českého ráje
nacházela pod hladinou mělkého moře, do kterého
zde ústila říční delta. V té se pozvolna začal usazovat
písek přinášený vodním tokem. V něm se také
zachovaly četné zkamenělé schránky mořských mlžů.
Písek byl postupně stlačován, mezery mezi
jednotlivými zrnky navíc vyplnily další drobné
částečky tmelu, a tak vznikl základ dnešních
křemenných pískovcových skal. V průběhu mnoha
milionů let je pohyby zemské kůry vyzdvihly na
povrch a mocné síly gravitace, eroze a zvětrávání dotvořily do podoby, v jaké je známe dnes.

32 – Rozcestí
Suchým skalám se říká také české Dolomity. Kámen v Suchých skalách je tvrdší a na rozdíl od
Prachova nebo Hruboskalska se na skalách může lézt i po dešti. Magnezium je ale
zapovězeno. Sušky připomínají varhany nebo hřbet draka.

33 - TA 2 (Malá skála)
5. MTB 2 (45 km, převýšení 1100 m)
34 – Lezení (Bezděčín)
Zřícenina hradu Frýdštejn – Frýdštejn byl
vystavěn ve 14. století jako strážní hrad.
Bydlení v něm nebylo pohodlné a proto v 16.
století přestal být využíván. V době husitských
válek byl husity obléhán, protože jeho majitel,
Bohuš z Kováně, byl katolík. Nakonec ale
konvertoval a zachránil tak svůj majetek. Na
Frýdštejně se natáčela pohádka O princezně
Jasněnce a létajícím ševci a také Tajemství
hradu v Karpatech.

Bezděčínské skály – skalnatý, zhruba 4 km
dlouhý hřbet, který turisté opomíjejí, ale pro
horolezce je cennou lokalitou. Lezci se snažili
zdolat skály již koncem 19. století. Z té doby
pochází název dvou hlavních věží – Velká a
Malá Kvočna. Poměrně exponovanou Velkou
Kvočnu se podařilo vylézt po mnoha pokusech
až v roce 1904.

35 – Rozhledna - dole (Černá studnice)
Rozhledna Černá studnice je jednou z nejkrásnějších rozhleden v České republice. Leží na
vrchu vysokém 896 m. n. m. Byla zbudována v roce 1905. Rozhledna je vysoká 26 m a
vystavěná je z těžkých žulových kvádrů, přičemž některé váží až 3 tuny. Nabízí kruhový
výhled na okolní vrcholky Jizerských hor s mnoha rozhlednami, dále také
na Ještěd, Ralsko, Kozákov, hrad Trosky, hrad Bezděz a Sněžku s ostatními krkonošskými
vrcholy.

36 - Zřícenina hradu – vyhlídka u vstupu (Navarov)
Navarov je další zřícenina gotického hradu ze 14. století. Život na hradech nebyl vůbec
příjemný. Před pohodlím a obytnou funkcí dostávala přednost funkce obranná. Kvůli silným
kamenným zdem byla v místnostech zima. Topilo se v otevřeném krbu v rohu místnosti nebo
v železném koši s dřevěným uhlím. Na hradech ale byla většinou černá kuchyně, kde hořel
oheň celý den a vytápěla pomocí průduchů celý hrad. Okna byla malá a většinou bez skel,
pouze se na noc zakrývala okenicí. Světla bylo na hradě málo, a tak se svítilo loučemi nebo
kahany s olejem. Nábytek byl jednoduchý – stůl, židle a truhla, skříně v té době ještě
neexistovaly. Postel byla luxusní záležitost a lidé spali většinou v truhle nebo na zemi. Nádobí
bylo dřevěné nebo hliněné, vzácněji skleněné nebo cínové. Pitná voda se získávala navrtáním
studny nebo zbudováním nádrže na dešťovou vodu. Lidé chodili do veřejných lázní,
minimálně jednou týdně. Bohatší majitelé hradů měli kaple v posledním patře hradu, ti
chudší měli jen malý výklenek s oltářem. Všude pobíhala hospodářská zvířata a odpad se
neřešil. Oblíbenou kratochvílí byl lov zvěře a pitky.

6. Trek 3 (20 km, převýšení 650 m)
38 – Rozcestí
Palackého stezka vede divokým údolím horské
řeky Kamenice. Kamenice je největším přítokem
Jizery a patří mezi vodáky nejoblíbenější řeky
(WW III-IV úsek Plavy – Jesenný). Stezka je
pojmenovaná podle významného českého
historika a politika Františka Palackého.
Vybudována byla v roce 1912 Klubem českých
turistů.

39 – Rozcestí
Bozkovské dolomitové jeskyně, kolem kterých budete procházet, jsou nejdelšími
dolomitovými jeskyněmi v ČR. Měří 1060 m. Jsou to dva samostatné systémy jeskyní a
chodeb propojených dlouhou štolou. V nejnižších částech se nachází největší české
podzemní jezero.

40 - Vyhlídka (Myší skála)
Myší skála je vyhlídka na čedičovém vršku z roku 1926 a vyžaduje trochu horolezecké
zdatnosti. K výstupu vám pomůžou řetězy a ve skále vytesané schody.

41 - Vyhlídka (Peretka)
Z kontroly na vyhlídce Peretka sejdete dolů na Riegrovu stezku.
Riegrova stezka byla vybudována v roce 1909 opět KČT. Nese jméno
významného českého politika a rodáka ze Semil Františka Riegra.
Rieger byl Palackého zeť, takže se jedná vlastně o rodinný turistický
areál. Na stezce najdete mnoho zajímavostí: vyhlídky, pramen, tunel,
dvě vodní elektrárny a visutou galerii dlouhou 77 m a 5,5 m nad
hladinou řeky.
Z visuté lávky je vidět na Via ferratu Vodní brána, kterou jste měli
původně absolvovat, ale provozovatel řekl nekompromisní NE. Tak se
alespoň podívejte z dálky.

42 - Vyhlídka (Bohmova)
Secesní vodní elektrárna Spálov na soutoku Kamenice a Jizery pochází z roku 1921. V té době
musely i technické budovy splňovat vysoké estetické parametry, proto elektrárnu navrhl

secesní a kubistický architekt E. Králíček a strojovna má secesní malířskou výzdobu. Je dosud
funkční. Voda je k elektrárně přiváděna 1323 m dlouhou štolou raženou ve velmi tvrdé skále.

7. MTB 3 (75 km, převýšení 1600 m)
44 - Rozhledna dole (Kozinec)
Klub českých turistů je jedním z nejstarších a největších sportovních klubů u nás. Založen byl
v roce 1888 a velmi rychle získával na popularitě. Díky KČT má Česká republika a Slovensko
nejhustší síť značených tras pro turisty, lyžaře a cyklisty na světě. Klub se také zasloužil o

výstavbu mnoha rozhleden, ubytoven a turistických chat. Dnes má KČT asi 40 000 členů.
Všechny trasy jsou značené a udržované profesionálními „značkaři“, kteří svou práci dělají
dobrovolně a zdarma. Jen v České republice je 43 000 km značených pěších tras. V poslední

době se systém turistického značení stal i předmětem vývozu a to např. do Brazílie, Gruzie
nebo Albánie.

45 – Kostel – vstup na hřbitov (Pecka)
Hrad Pecka byl založen jako obranný hrad v 14. století. Měl chránit obchodní cestu a také
blízké doly na zlato. Později byl přestavěn na renesanční zámek, ale v 19. století vyhořel a od
té doby chátral. Dnes je částečně opravený a vidět v něm můžete 56 m hlubokou studnu,
černou kuchyni a středověkou mučírnu.

46 - Rozhledna dole – skokanská věž (Lomnice n. P.) – jumarování, slanění
Rozhledna je umístěna ve skokanském areálu na nejvyšším skokanském můstku K-70.
Ocelová věž je smontovaná pouze šrouby, bez jediného sváru. Vysoká je 28 m a poskytuje
krásný výhled na Orlické hory, Podkrkonoší a Krkonoše s nejvyšší horou ČR Sněžkou. Na
skokanský můstcích trénují hlavně děti a mládež.

8. OB 2 (5 km, převýšení 200 m)
Kůrovcová kalamita v ČR – současná kůrovcová kalamita je nejhorší od 18. století. Díky
suchým a teplým létům se kůrovec rozmnožuje až 4x ročně. Napadá hlavně suchem oslabené
smrky, ale i borovice a jasany. Všude po republice se intenzivně kácí a vysazují nové stromy,

které jsou odolnější. Odhaduje se, že Česká republika přijde kvůli kůrovci během 10 let o 1/3
všech lesů.

9. MTB 4 (120 km, převýšení 1700 m)
59- Vyhlídka (Veliš)
Na Veliši stál kdysi královský a politicky významný hrad. Spolu s městem Jičínem tvořil
centrum Východních Čech. Nedochovalo se z něho však téměř nic a jeho zkázu dokonal
hlavně čedičový lom v jeho bezprostřední blízkosti. Z Veliše je vidět město Jičín. Původně
bylo město založeno hned pod Velišem v 11. století. Později se město přestěhovalo blíže
k řece Cidlině. Jičín bohatl díky obchodu a řemeslům. V 16. století byly obnoveny hradby a
vystavěna brána, která je dominantou Jičína. Dvakrát město kompletně vyhořelo, protože
bylo vystavěno převážně ze dřeva. Největší rozmach nastal za vlády Albrechta z Valdštejna,
který učinil z Jičína své sídlo a centrum svého vévodství. Valdštejn vtiskl Jičínu a jeho okolí
barokní ráz. Spolupracoval s významnými italskými staviteli a snažil se krajinu komponovat.
Když se podíváte z Veliše směrem k Jičínu, v jedné linii uvidíte Zámek, Kostel sv. Jakuba a
Valdickou bránu, lipovou alej s 1 tis. stromů, barokní loggii s parkem a poslední v řadě klášter
ve Valdicích (věznice).

62 – Kaple - pramen (Klokočka)
Klokočka – kaple sv. Stafina – barokní kaple byla
postavena v roce 1730 hraběnkou z Valdštejna jako
poděkování za uzdravení člena rodiny pomocí vody
z pramene, který vyvěrá pod kaplí.

64 – Zámek – západní strana (Humprecht)
Humprecht je barokní lovecký zámek ze 17.
století. Nechal ho postavit Humprecht Jan
Czernin pro svou ženu Dianu Marii, italskou
markýzu, která byla v té době nejkrásnější
ženou Evropy. Ta však na zámku nikdy
nepobývala.

65 - Kostel (Vyskeř)
Vyskeř – vedle kostela se nachází dřevěná
zvonice z roku 1750. Původně měla dva zvony.
Jeden byl zrekvírován a roztaven za 1. sv.
války, druhý byl zabaven za 2. sv. války, ale byl
později nalezen v Praze a do zvonice byl
vrácen. Kostel vedle zvonice je z roku 1915,
ale má v sobě zabudovanou původní gotickou
stavbu.

66 – Hřbitov (Hrubá skála)
Pekařova brána je nejkratší tunel v Evropě.
Vytesán byl v roce 1914 ve skále Mnich, která
stála v cestě silnici. Má tvar gotického
lomeného oblouku a je pojmenována po
významném českém historikovi profesoru
Pekařovi.

67 - Zřícenina hradu - vstup (Trosky)
Hrad Trosky je symbol Českého ráje. Založen byl ve 14. století. Vyšší věž se jmenuje Panna,
nižší Baba. Stavitel hradu nechal prosekat v čedičové skále mezi puklinami a jeskyněmi
dlouhou chodbu, která měla sloužit k úniku v případě obležení. Odhaduje se, že v jedné
z jeskyní pod hradem bylo jezero, které sloužilo jako zásobárna vody. Na hradě se totiž
nenašla žádná studna. Loupeživí rytíři zde prý často ukrývali své poklady. Vstup do chodby
z hradu je dobře ukrytý a dosud se ho nepodařilo nalézt. Východ z chodby je asi 500 m od
hradu ve skalnaté stráni.
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