Prozkoumejte temnou minulost hradu
Houska
Popis trasy
O tomto hradu ukrytém v hlubokých lesích se říká, že patří mezi ta nejtajemnější místa v Česku. O
Kokořínsku zase to, že u nás nabízí jedno z nejatraktivnějších bikování. Pojďme se o tom přesvědčit!

Tato romantická oblast je plná typických kaňonů, pískovcových skal, vesniček a voňavých borovic, a
to už třicet kilometrů západně od Mladé Boleslavi. Cestu začněte v městečku Mšeno, které je
považováno za bránu do Kokořínska. Minete půvabné prvorepublikové koupaliště napájené skalním
pramenem, poté přes Švédský val neboli zbytky opevnění z dob třicetileté války. Zanedlouho už si
můžete prohlížet typické skalní útvary jako Obří hlavu, Žábu nebo Faraona. Na svém putování byste
samozřejmě neměli minout ani hrad Kokořín, kolem kterého vede známá a náročná biková stezka.
A už se pomalu blížíte k slavnému hradu ze třináctého století – hradu Houska. Říká se, že jde
o nejstrašidelnější místo u nás. Proč tu vlastně stojí, když tudy nevedla žádná obchodní cesta ani
hranice, v hlubokých hvozdech se nedalo lovit a není tu vlastní zdroj vody? Povídá se, že vznikl proto,
aby chránil okolní svět před “něčím” uvnitř… Hlavní tajemství se prý koncentruje do gotické hradní
kaple, která je atypicky umístěná. Na zdech jsou vymalovány nevysvětlitelné motivy a v různých
pramenech je zaznamenáno množství podivuhodných jevů, které se tu udály. Podle legend je tato
kaple bránou do pekla a dle kronik tu koncem devátého století prasknout zem. Z díry se šířil sirný
zápach a byla tak hluboká, že nešla zasypat. Proto se ji rozhodli překlenout ji právě kaplí. Hrad
Houska je zkrátka místem opředeným legendami a vy si jeho atmosféru můžete vyzkoušet na vlastní
kůži. A i v případě, že záhadě hradu nepřijdete na kloub, nemusíte návštěvy Kokořínska litovat.
Takový mix úžasného bikování, krásných přírodních kulis a temného tajemství v Česku jen tak
nenajdete.

Destinace

Trasa

Českolipsko a Jizerské hory
Čeká vás trasa motající se hlubokými lesy. Rozhodně doporučujeme nejen mapu ale i
GPS pomocníka.
35 km | 4 hodiny

Povrch

40 % lesní a polní cesty, 45 % lesní stezky, 15 % asfalt

Typ aktivity Horská kola

Příběhy, které se odehrály v okolí
Karlův hrad: , GPS: 50.5390411,14.7198908
Proč StB ukrývala kněze před branami pekla?: , GPS: 50.491074,14.62401

Doporučená místa pro cyklisty
ATC Klůček: , Tel: +420487872138, Email: autokemp@regatamachovojezero.cz, Adresa: Ke
Klůčku, Doksy, GPS: 50.57381111,14.66035833
HOTEL****PORT: , Tel: +420487809711, Email: hotel@hotelport.cz, Adresa: Valdštejnská
530, Doksy, GPS: 50.57843889,14.63893333
Port Café & Restaurant: , Tel: +420487809726, Email: hotel@hotelport.cz, Adresa:
Valdštejnská 530, Doksy, GPS: 50.57843889,14.63893333
Autokemp - ubytovna SK Mšeno: , Tel: +420315693214, Email: skmseno@seznam.cz,
Adresa: Boleslavská 398, Mšeno, GPS: 50.43500278,14.64725278

