NAUČNÁ STEZKA PODTROSECKÁ ÚDOLÍ
ČESKÝ RÁJ, délka trasy 10 km
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NAUČNÁ STEZKA PODTROSECKÁ ÚDOLÍ
ČESKÝ RÁJ, délka trasy 10 km

Borek pod Troskami  Libuňka  Rokytnický rybník  rybník Vidlák 
 Věžický rybník  Podsemín  Roveň  Malechovice
Z Borku pod Troskami vyjdeme po žluté
turistické značce kolem Libuňky, přes Rokytnický rybník, rašeliniště Vidlák podél
Věžického rybníka k rozcestí U Přibyla,
zde se vydáme po červené turistické značce
podle Podsemínského rybníka, za ním zahneme k obci Roveň a dále do Malechovic.
Stezka vede podél přírodní rezervace Podtrosecká údolí. Ta byla vyhlášena v roce 1999
a pokrývá údolí Jordánky a Žehrovky včetně
bočních údolí a tvoří nejrozsáhlejší komplex
mokřadních biotopů v Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Území do sebe zahrnuje rybníky a vodní toky v kaňonovitých údolích, které
jsou lemované pískovcovými skálami. Naučná
stezka na 10 zastaveních seznamuje s přírodou, geologií a historií oblasti.
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Rašeliniště Vidlák
Jedinečný mokřad, který patří k nejcennějším
lokalitám v Českém ráji. Rašeliniště samotné
bylo v roce 1979 vyhlášeno jako přírodní rezervace o rozloze asi 3,8 ha. Lokalita je zajímavá i hydrologicky – ze severu je odvodňována
do Libuňky a z jihu do Žehrovky. Pro turisty je na hrázi možnost občerstvení, táboření
a koupání.
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Přírodní památka Libuňka
Říčka Libuňka pramení na západním úbočí vrchu
Kozlov (606 m n. m.). Území je typické meandry a břehovými porosty spolu s několika
ohroženými druhy živočichů jako je ledňáček
říční nebo skorec vodní. Chráněné území
zahrnuje přibližně 2,5 km dlouhý úsek toku
a břehů říčky Libuňky mezi Ktovou a Borkem.
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Věžický rybník
Lokalita patří mezi největší skvosty Českého
ráje. Unikátní skalní břeh vystupující přímo
z hladiny rybníka je inspirací pro mnoho filmařů (např. film Jak dostat tatínka do polepšovny,
Máj, atd). Rybník slouží k rekreaci.
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Borek pod Troskami
Borek pod Troskami je součástí obce Hrubá
Skála, znám je jako jeden z výchozích bodů
při vstupu do Českého ráje. Ve vsi nalezneme
Motomuzeum s unikátní sbírkou historických
motocyklů, které se vyráběly a brázdily v hojném počtu české i světové silnice v 30.–70.
letech minulého století. Tato stálá expozice
skýtá více jak 80 exponátů. Naleznete zde
kompletní sbírku sériově vyráběných motocyklů zvučných jmen, jako jsou značky JAWA,
ČZ, PRAGA, ale i zástupce méně známých
značek OGAR, MANET, ACHILLES. Ze zahraničních značek jsou zde k vidění zástupci německých, anglických, italských i amerických výrobců – DKW, NSU, ZÜNDAPP, STANDARD,
ARIEL, TRIUMPH, INDIAN, HARLEY-DAVIDSON, MOTO-GUZZI a mnoho dalších.

Rokytnický rybník
Rybník byl postaven v 16. století jako součást
systému rybníků a vybudován z původních
mokřadů a zatopených luk. V dnešní době je
využíván k chovu ryb, ale i k rekreaci.
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Zřícenina hradu Trosky
Bizarní zřícenina gotického hradu založeného
koncem 14. století pány z Vartenberka se
stala hlavním symbolem celého Českého
ráje. Z věží Baba a Panna se nabízí krásný
výhled na malebnou krajinu Českého ráje
i okolní regiony. Hrad stojí na bývalé sopce.
Během července a srpna jsou prohlídky zpestřeny ukázkami chovu a výcviku dravých ptáků.
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