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Poznej krásy Českého Švýcarska se
samotným průkopníkem cestovního
ruchu v Čechách a knížetem...
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Historie počasí

Pozůstatky skalního hradu, vybudovaného pravděpodobně ve 14. století. Vlastní hrad stál na plošině pískovcového suku. Archeologicky
doložené dřevěné stavby se pochopitelně nedochovaly, zato jistě pracně vyhloubené světničky ano. V období třicetileté války dostal hrad
podle svých tehdejších obyvatel lidové pojmenování "Loupežnický".
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