
Od myšlenky k realizaci
Naučná stezka Josefa Pekaře vznikla v roce 2020 z iniciativy 
Rohozeckého okrašlovacího spolku, z. s., jako součást oslav 
150. výročí narození významného malorohozeckého rodáka. 
Čtyřkilometrová trasa vedená zelenou turistickou značkou 
spojuje Dolánky, dějepiscův rodný Malý Rohozec a Jenišovice, 
kde je Pekař pochován. Na šesti zastaveních stezka představuje 
Josefa Pekaře (1870–1937) jako nepřehlédnutelnou osobnost 
meziválečného Československa, našeho předního historika, 
konzervativce a velkého milovníka Českého ráje. V polovině 
stezky se v malorohozecké části Na Černavě nachází Pekařův 
pomník. Prostřednictvím QR kódů jsou připraveny rozšířené 
texty, fotogalerie a cizojazyčné překlady. Fotografie pocházejí 
z archivu rodiny Pekařových, Muzea Českého ráje v Turnově, 
Archivu Národního muzea a archivu Jana Bubala.

1. Rakoušův sroubek u Dlaskova statku
Stezka Josefa Pekaře začíná v Dolánkách 
u tzv. Rakoušova sroubku, který sem byl 
přenesen v šedesátých letech minulého 
století z Malého Rohozce. Naproti stojící 
Dlaskův statek je jednou z nejlépe dochova-
ných památek roubené architektury střední-
ho Pojizeří. O jeho nejznámějším obyvateli, 
písmáku a rychtáři Josefu Dlaskovi (1782 až 
1853), psal Josef Pekař ve své stati „Paměti 
sedláka Josefa Dlaska“ z roku 1898. Stejně 
jako Pekař je i Dlask pohřben na jenišovickém hřbitově, kde naše 
naučná stezka končí.

2. Tůň Bezednice ve Vazoveckém údolí
Druhá zastávka je u nevelké tůně 
Bezednice, která je velmi zajímavým 
geologickým útvarem. Podle pověsti 
nemá dno a v minulosti se v ní utopil 
husar s koněm. Ve skutečnosti se pod 
slabou vrstvou písku nachází pevné 
kamenné dno a puklinami v něm přitéká 

pramen. Nad vývěrem dochází k nadnášení lehčího materiálu 
a víření písku.

3. Rodiště Josefa Pekaře v Malém Rohozci
Josef Pekař se narodil 12. dubna 1870 
v Malém Rohozci, ovšem své dětství 
strávil v nedalekých Daliměřicích, které 
jsou dnes, stejně jako Malý Rohozec, 
součástí Turnova. Jeho rodná chalupa 
čp. 19 stávala nahoře na svahu nad 
třetím informačním panelem. V roce 
1968 shořela při požáru od přetopených kamen, jak se můžeme 
dočíst v kronice zdejších dobrovolných hasičů. V Pekařově rodišti 
nás čekají ještě dvě zastavení – v místních částech Na Černavě a Na 
Pískách.

4. Malorohozecký pomník Josefa Pekaře Na Černavě
Žulový pomník nejslavnějšího maloroho-
zeckého rodáka je umístěn v místní části 
Na Černavě. Výhled na nedaleký pivovar 
by sám Pekař nejspíše ocenil, protože 
není tajemstvím, že byl velkým milovní-
kem piva. Kavárny a hospody do jeho 
života patřily už od dob mladoboleslav-
ských gymnaziálních studií, kdy si na otci 
vyžádal souhlas s tím, aby tam mohl 
číst noviny a sledovat aktuální politické 
a společenské dění. Hospoda U Kupců ve 
Štěpánské ulici byla později nejčastějším 
místem historikova setkávání s přáteli v Praze.

5. Malý Rohozec – Na Pískách
Místo u pátého panelu naší naučné stezky poskytuje velmi 
pěkný pohled do krajiny Českého ráje. Do oblasti, která byla po 
celou dobu života profesora Pekaře součástí jeho vnitřního 
světa. Nedaleko odtud stojí socha sv. Josefa od kamenického 
mistra Ignáce Martince (1784–1841) z blízkých Sestroňovic 
u Frýdštejna. Podobné sochy stávaly na místech památných 
událostí, křižovatkách dnes už zaniklých cest nebo na expono-
vaných místech, jako je toto.

6. Jenišovický hřbitov
Od poloviny třicátých let se u Pekaře 
začaly projevovat mentální a fyzické 
neduhy stáří, které omezovaly i jeho 
pracovní nasazení. O Vánocích 1936 
ho zastihla těžká rána, zemřel jeho 
bratr František. Na jeho pohřbu ještě 
Pekař promluvil, ale kvůli vyčerpání 
řeč nedokončil. Zemřel ve svém 
pražském bytě 23. ledna 1937. Na slavnostním rozloučení 
s bývalým rektorem promluvil francouzský historik Louis Eisen-
mann, Pekařův dlouholetý přítel Josef Šusta a tehdejší děkan 
filozofické fakulty profesor Antonín Salač. Ten ve svém nekrolo-
gu mimo jiné uvedl: „Byl rodem selský synek, postavou zeman, 
způsobem života student, srdcem cordatus Bohemus, duší kava-
lír, duchem bohatýr.“ Den poté se s ním na rodovém statku 
v Daliměřicích rozloučili Josef Vítězslav Šimák, ministerský rada 
Václav Müller a pozdější rektor Masarykovy univerzity v Brně 
Arne Novák, jedni z nejbližších Pekařových přátel. Hrob Josefa 
Pekaře najdete uprostřed hřbitova, mírně nalevo od velkého 
kříže.

www.pekar.turnov.cz


