cí až do výšky šedesáti metrů,
najdete nad údolím říčky
Libuňky. Začátkem čtrnáctého
století založil Hynek z Valdštejna hrad Skály, tomu se
v pozdější době začalo říkat
Hrubá Skála, aby došlo k odlišení od blízké Malé Skály nad
Jizerou. Na mostě spatříte dvě
cenné barokní sochy svatého
Floriana a svatého Vavřince
z období kolem roku 1730.
Areál Zámecké rokle je hojně
navštěvován a najdete tady arboretum Bučina. Zámeckou
roklí vede oblíbená Zlatá stezka Českého ráje s nejkrásnějšími vyhlídkami a rozhledy.
Vstupné na věž 50,-Kč.
Hrad Trosky
jsou zřícenina hradu na vrcholu stejnojmenného vrchu. Hrad
je ve vlastnictví státu a je
přístupný veřejnosti. Vrch je s
nadmořskou výškou 488 metrů
nejvyšším bodem Vyskeřské
vrchoviny. Nadmořská výška
nejvyššího bodu hradu – věže
Panny – dosahuje 514 metrů.
Hrad byl založen ve čtrnáctém století. Vstupné na hrad:
senioři 65+-110.- Kč.
ZAKONČENÍ STEZKY
15. 5. 2022 12:55 až 15:45
hodin. Městský atletický stadion Ludvíka Daňka – Turnov,
Skálova 207. Občerstvení
na stadionu otevřeno: 11:30
až 16:00 hodin. Prosíme
účastníky Stezky, vezměte si
s sebou plastové kelímky na
nápoje, třeba ty z loňské stezky!!! Parkování na Centrálním
parkovišti. Král Stezky a Myš
VŠEM BORCůM TRASY
ČTRNÁCT ZDAR!

POZVÁNKA PRO BORCE TRASY ČTRNÁCT
Vážení borci
slovutné Trasy 14.
Přijměte pozvání
4. Trasy na letošní jarní
64. Stezku TAKu.
Tentokrát do Ráje všech
Čechů.

64. Stezka TAKu
středa 11. května - neděle 15. května 2022

Českým rájem

CLARISSIMA
TRASA
GUATTUORDECIM

Zámek Hrubá skála

Naší první základnou bude
penzion Jizera v Malé Skále.
Druhé, třetí a čtvrté spaní
bude v Rovensku
pod Troskami - Liščí Kotce,
Camping v Ráji.

Zřícenina Hradu Trosky

TAK mnoho hezkých
zážitků mezi svými přeje
Vláďa Roith.

UBYTOVÁNÍ

Stezky – každá Trasa si vyrobí
a přinese na zakončení dva
kolíky přibližně 20 cm dlouhé,
na konci seříznuté a označené
číslem své Trasy. Soutěž Tras
–- spíše intelektuální. Téma:
„Trosky“ časový limit 90 vteřin.
DOPRAVA ZE STEZKY
Vlak – odchod na vlak je
nejpozději v 16:00 hodin.
Těšit se můžete na “taneční
vůz”, kde se bude čepovat
i pivo. Konečný jízdní řád

vlaku a jeho zastávky: Turnov 17:12; Bakov nad Jizerou
17:30 –17:33; Mladá Boleslav
hl. n. 17:43 – 17:47; Nymburk
město 18:11 – 18:13; Poříčany
18:24 – 18:34; Český Brod
18:39 – 18:41; Praha-Klánovice 18:52 – 18:54; Praha-Libeň.
DOPRAVA NA STEZKU
Bus: Černý Most: Pha-Turnov
8.15, 9.45, 10.15, 11.15,
12.15, 13.15. etc. Přestup na
vlak: Turnov-Rovensko.

Pozvánka pro borce Trasy čtrnáct. Poděkování náleží p. Vladimíru Roithovi za jeho příkladnou starost o nás,
m. j. zařízení ubytování. Ale i všem ostatním, co se zasloužili o pomoc při organizování Stezky. Uznání patří pí
Jana Vorlové, vede naše webové i TAKové stránky. Redakce a grafika p. Jirka Bubeníček

Středa:
0. nocleh 11. 5. penzion Jizera, Malá Skála.
Čtvrtek - Neděle:
1. - 3 nocleh 12. - 15. 5.
Camping v ráji, Rovensko pod
Troskami - Liščí Kotce.
Všechny noclehy jsou s polopenzí, na posteli s povlečením
v apartmánech a v pokojích
turistické ubytovny (která bude
celá pro nás).
1) 3 apartmány po šesti (4
+ 2 přistýlky) v ceně 3.000,Kč za jeden celý apartmán
a noc (tedy 500,- za osobu,
ale platí se za celý apartmán
najednou!)
2). pokoje ve zděné budově
v následujícím složení:
2 x 6ti lůžkový pokoj,1 x 5ti

lůžkový pokoj, 2 x 4 lůžkový,
1 x 3 lůžkový a 1 x jednolůžkový.
Tady je cena 330,- za lůžko a
noc (včetně povlečení).
Když to spočítáte, tak to dělá
jen 47 postelí. Pro zbytek jsou
zamluveny:
3) chatky, které jsou sice
čtyřlůžkové s palandami, ale je
domluveno, že můžeme obsadit chatky jen po dvou, aby se
nemuselo na palandu.
Cena je pak 200,- za lůžko a
noc a můžete spát ve vlastním
spacáku nebo si připlatit
50,- Kč za povlečení. Chatky
jsou ale bez elektřiny. Bližší
podrobnosti k jednotvým ubytováním si můžete přečíst na
jejich webových stránkách:
www.campingvraji.cz
Pak se tam ještě platí místní

poplatek 20,- Kč za osobu a
den a případně i za auto!
Je zamluvena i polopenze
(večeře a snídaně) za 280,na den.
Ceny za ubytování se budou
platit v hotovosti na místě,
polopenze se bude platit
v restauraci a je možné to
platit i kartou, jakožto i další
konzumaci.
TYPY NA VEJŠLAPY
Typy pro nás vymyslel, jak
jinak Jirka Vlach. Děkujeme.
Středa:
Mohli bychom jet ve středu do
Rychnova nad Nisou, pak
přes rozhlednu Kopaninu
a hrad Frýdštejn, Vranov
(Pantheon) do Malé Skály
(9 - 11 km).

Vlak: Praha hl. 9.11 Turnov
11.10 - 11.20 RuJnN 11.36
Mapa - stačí kliknout na:
https://mapy.cz/s/cedagukubu
Čtvrtek:
Ve čtvrtek vlakem z Malé Skály do Lomnice nad Popelkou.
Odtud na Tábor (lze vynechat), Košov (hospodu známe
z Milíčevsi) do Rovenska Liščích Kotců. (max. 13 km).
Vlak: Malá Skála 9.40 Stará
Paka 10.18 - 10.30 - Lomnice
n. P. 10.47
Lze dojet i z Prahy
Černý most 8.15 Turnov 9.24
- 9.32 Lomnice nad Popelkou
10.12.
Mapa - stačí kliknout na:
https://mapy.cz/s/bedehapegu
Pátek:
Na pátek by nám zbyly nějaké
okruhy Českým rájem, např.
Turnov - Valdštejn - Hrubá
Skála (11 km).
Mapa - stačí kliknout na:
https://mapy.cz/s/jefefufudo
Sobota:
nabízí se: Hrubá Skála - Trosky - Rovensko - Liščí Kotce
(15 km).
Mapa - stačí kliknout na:
https://mapy.cz/s/nedegatofe
Vlak: (odjezd z Rovenska p.T.
v 8.48, 9.59, 10.48).
Další cíle: Prachovské skály,
Kost, Kozákov atd...
Takže, nechť si každý vybere
podle své chuti, tedy s kým
chce a kam chce jít.
MÍSTOPIS
Rozhledna Kopanina u Malé
Skály
nalezneme ji ve vynikajícím
stavu, s příjemnými otevíracími okny. Otevírací doba:
celoročně denně (avšak v

údolí říčky Popelky. V historickém centru stojí za pozornost
zámek a několik kostelů,
v části Karlov se dochovaly
roubené domy s vyřezávanými lomenicemi. Nejstarší budovou ve městě je renesanční
zvonice uprostřed hřbitova, na
náměstí stojí barokní kostel
sv. Mikuláše z Bari. Pamětní
deska na radnici připomíná pobyt hudebního skladatele B.
Smetany.

Zámek Malá Skála

rozumnou dobu) po zapůjčení
klíče oproti záloze 100 Kč
v domku pod kopcem č.p. 2
(manželé Janků). Celková
výška: cca 21m, Výška vyhlídkové plošiny: 18m, Počet
schodů: 93 (2+79+12).
Zřícenina hradu Frýdštejn.
Dobu založení přesně neznáme. Hlavní dominantou hradu
je velká hradní věž, postavená na nejvyšším skalisku. Věž
je nejlépe zachovalou částí
hradu. Je asi 15 m vysoká
a má 9 m v průměru, s dvoumetrovou tloušťkou zdiva. Jediný vchod byl v prvním patře
asi 6 - 7 m nad úrovní nádvoří.
Otevírací doba: středa: 10-17
hod. Vstupné: Důchodci 30 Kč
Hrad Vranov – Pantheon.
Na Malé Skále se na strmém
útesu nad řekou Jizerou tyčí
skalní hrad Vranov, dnes
známý spíše jako Pantheon.
S délkou téměř 400 metrů je
považován za nejkomplikovanější skalní hrad v Čechách.
Po úzkém skalním schodišti
můžete vystoupat na nejvyšší bod pískovcového útesu
na Věž u Kříže. Hrad Vranov
byl založen v 15. století jako

Zřícenina hradu
Fřýdštejn

gotická pevnost. Pantheon
– památník slavných tehdejší
doby. Do pískovcového skalního masivu je vestavěn nejen
známý letohrádek ve tvaru
kaple, ale i desítky pomníků
a pamětních desek. .
Malá Skála.
Leží v malebném údolí řeky Jizery, z jedné strany střeženém
skalním hradem Vranovem a
z druhé rozeklaným hřebenem
Suchých skal s řadou vyhlídek. Malá Skála existuje
v dnešní podobě teprve od
roku 1953, kdy se sloučilo deset malých osad. K prohlídce
láká Boučkův statek, památka
lidové architektury a stylová
Boučková hospoda.
Lomnice nad Popelkou.
Město se nachází v širokém

Vrch Tábor
se nachází tři kilometry
jižně od města Lomnice nad
Popelkou na němž do výšky
35 metrů ční Tichánkova
rozhledna (678 m.n.m). Na
vrcholek k baroknímu kostelu
Proměnění Páně a turistické
chatě vás ve směru od Lomnice dovedou cihlové kapličky
lemující křížovou cestu od
studánky -Křížovky. Rozhledna
je přístupná pomocí samoobslužného turniketu, proto si do
kapsy nezapomeňte přibalit
dvacetikorunu. Asi kilometr
pod vrcholem Tábora se
nachází novogotická Alainova
věž-dnes romantická rozhledna.
Rovensko pod Troskami.
Město leží v údolí říčky
Veselky poblíž hradu Trosky
a hory Kozákov. Největší
pamětihodnost musíte hledat
Mariánská vyhlídka

na severním okraji Rovenska
v místě zvaném Na Týně, kde
stojí dřevěná zvonice ze 17.
století se třemi unikátními „rebelantskými“ zvony obrácenými v klidu srdcem vzhůru; do
pohybu se uvádějí šlapáním.
V těsném sousedství zvonice
najdete gotický kostel sv.
Václava s cennou středověkou kamenickou výzdobou.
Dominantou Rovenska i širokého okolí je zřícenina hradu
Trosky, nedaleko se nachází
vrch Kozákov známý výskytem polodrahokamů, zejména
achátů a ametystů.
Kam na výlet v Rovensku
pod Troskami a okolí
Vyhlídka Svatopluka Čecha.
Rovensko pod Troskami.
2.0 km. Naučná stezka
Podtrosecká údolí 2.9 km.,
Hrad Trosky, 3.8 km. Tisíciletá
lípa v Tatobitech. 4.8 km.,
Zámek Hrubá Skála.  4.9 km.,
Skalní rozsedlina Myší díra.
4.9 km.
Mariánská vyhlídka
se vypíná v nadmořské výšce
360 metrů. Je nad obcí Hrubá
Skála nachází jen 1,5 kilometru od zámku Hrubá Skála.
Vidět jsou odsud Hrubá Skála
se zámkem, hrad Trosky i Kozákov, skupina skal Sahara,
Dvanáct apoštolů, Větrník,
Dračí věž a další. Nedaleko
od vrcholu si pak návštěvníci
mohou prohlédnout také symbolický hřbitůvek horolezců.
Přímo od zámku sem vede
taky žlutě značená turistická trasa, po níž je možné
pokračovat až k pramenům
Lázní Sedmihorky. V obou
obcích se dá snadno zaparkovat. Do Hrubé Skály i
Karlovic-Sedmihorek jezdí

vlak, z železničních stanic jsou
to na Mariinu vyhlídku asi 2
kilometry pěšky.
Hrad Valdštejn
byl vystavěn v polovině 13.
století. V 18. a pak i 19. století
se z hradu stalo romantické
poutní místo s kaplí svatého
Jana Nepomuckého a kapličkou svatého Jana Křtitele.
Kromě procházky exteriérem
hradu na Valdštejně čekají na
návštěvníky expozice, které je
zavedou do Klasicistního paláce se Slavnostním sálem
a salonkem a také do Romantického paláce. Prohlédnout si mohou také Biliární
sál.
Hrubá Skála
Stejnomená obec a také středověký hrad, pak renesanční
zámek. Před zámkem si prohlédněte klasicistní kostel sv.
Josefa, částečně vysekaný
ve skále.
Přes arboretum na Valdštejn.
U Hrubé Skály začíná jedna z
nejoblíbenějších výletních tras
v Českém ráji, která vede Hruboskalským skalním
městem s řadou vyhlídkových
plošin ke skalnímu hradu
Valdštejn a dál až ke skalní
vyhlídce Hlavatice nad Turnovem. Cestou si můžete pro
hlédnout Adamovo lože, arboretum Bukovina či skalní
rozsedlinu Myší díra, značené
odbočky vás zavedou na
symbolický lesní hřbitov
horolezců a Mariánskou vyhlídku s výhledem na zámek
Hrubou Skálu, hrad Trosky a vrch Kozákov.
Zámek se pne na skupině
skalních věží. Skaliska, sahají-

