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Délka výletu: 31 km 
 
Čas: 3 – 4 hodiny  
 
Výchozí/Cílový bod: Chřibská 
náměstí,  příjezd autem nebo 
vlakem z Děčína přes Českou 
Kamenici (Děčín hl.n. odjezd 8:15, 
přeprava kol). Z nádraží je to do 
města 5 km z kopce. 
GPS: 50°51'47.649"N, 
14°28'56.594"E 
 
Mapa: Českosaské Švýcarsko 1:75 
000, SHOCART, cykloturistická 
 
Náročnost:    (sportovec 
sváteční – sportovec 
výkonnostní) 
 
Vhodnost pro děti: spíše starší 
děti nebo děti v cyklovozíku; 
hřiště v Doubici a koupání v 
Kyjově 
 
Povrchy: asfalt, štěrk, písek – 
horské kolo 
 
vhodnost pro dětský vozík: ano, 
nutné odpružení 

 

Dnes se vydáme na území národního parku České Švýcarsko, 

na hranice s Lužickými horami. Výlet začínáme v Chřibské na náměstí. 
Na náměstí si prohlédneme novogotickou radnici nebo rodný dům 
Tadeáše Haenkeho, českého cestovatele z 18. století.  
Vydáme se po cyklotrase (CT) č. 3052 směr Dolní Chřibská a odbočíme 
po 4km směr Doubice. Stoupáme asi 1km a hned sjedeme na rozcestí U 
Sloupu, kde je na křižovatce informační středisko Českého Švýcarska. 
Odtud pokračujeme po silnici do Doubice.  V ní nás na křižovatce lákají 
vyřezávané dřevěné sochy k návštěvě restaurace Stará Hospoda. 
Budete překvapeni, až v prostoru za hospodou objevíte celý svět 
dřevěných figur, houpaček, hradů a reálných i bájných zvířat. Vyřádí se 
tu malí i velcí.  
Dále pokračujeme po CT 3029 směr Kyjov ale hned po kilometru 
odbočíme na CT č. 3031. Začíná kvalitním asfaltem a pozvolna stoupá 
až do 440 m. n m. do nejvyššího místa výletu pod Hřebcem. Dále po 
štěrkových a pískových lesních cestách pokračujeme až do Zadní 
Doubice, zaniklé obce přímo  na hranici s Německem. Ve zdánlivě 
liduprázdné krajině, se o víkendech můžeme občerstvit  ve stánku a 
vydat se do druhé půlky výletu.  
Přijedeme k CT č. 3032 a zde nás již značky vedou po lesní silnici kolem 
Turistického mostu do Kyjovského údolí. Obklopeni úžasným skalním 
světem míjíme zříceninu Kyjovského hrádku nebo Jeskyni víl – obojí 
možno bez kol navštívit - a přijíždíme do Kyjova. Nechceme-li se 
v některé místní hospůdce občerstvovat, vracíme se po známé CT 3029 
přes Doubici do Chřibské. Během návratu nás čekají  ještě asi tři 
stoupání ale i klesání. Za Kyjovem se můžeme vykoupat v přehradě a 
spláchnout pot před závěrečnou cestou do Chřibské, k autu, nebo 
pokračujeme k vlakovému nádraží. 

Vyřezávaný Rumcajs i Harley Davidson 
zvou v Doubici ke hře 
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Roku 1761 se v Chřibské narodil později proslavený cestoval po Jižní Americe 
Tadeáš Haenke. Při svých cestách poznával nejen přírodu ale i příslušníky 
indiánských kmenů. Posílal pak domů četné bedny se sbírkami, které se 
dodnes v muzeích dochovaly. Je také objevitelem největší leknínovité rostliny 
světa Viktorie Královské (Victoria Regia). Můžeme si prohlédnou jeho rodný 
dům (GPS 50°51'47.057"N, 14°28'58.161"E).  Na trase potkáme velké 
množství podstávkových domů (německy Umgebindehaus), velmi typických 
pro toto území. Podstávka je nosná konstrukce, na které sedí další hrázděné 
patro či přímo střecha. Tento typ domu pochází z 15.-16. stol. 
z řemeslnického prostředí. Domy jsou velmi často zdobeny dřevěnými 
vyřezávanými ornamenty. „Pustý zámek“ je  kromě „Karlštejna“ jedno 
z označení pro Chřibský hrádek, ke kterému se dostaneme od informačního 
střediska Saula. Datuje se do doby posledních přemyslovců tedy na přelom 
13.-14. stol.  K vidění jsou základy hradu na pískovcovém ostrohu, která měl 
sloužit jako strážný hrad Lužické cesty. (GPS 50.8730581N, 14.4519328E). 
Stará Hospoda nás přivítá světem vyřezávaných soch. Různé postavy 
z pohádkového světa, nebo třeba Pravčická brána jsou k vidění a osáhání v 
 areálu Překvapí Vás rozsáhlost plochy a počet soch. (GPS 50.8889992N, 
14.4574700E). Památník pochodu smrti r. 1945 z tábora Schwarzheide 
poblíž Drážďan směřoval na konci války do Terezína. Během pochodu bylo 
zavražděno osm vězňů. (GPS 50.9197064N, 14.3954933E). Jeskyně víl 
připomíná v zimě krasový útvar, neboť se zde tvoří ledové rampouchy a 
„krápníky“. Jde o skalní převis, přístupný i letních měsících. (GPS 
50.9156031N, 14.4438067E). 
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