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Název výletu: 

Na Tokáň po úzkých schodech 

Celková délka (tam i zpět): 12 
km 

Náročnost: střední (sestup po schodech) 

Typ výletu: polodenní Poznámka: žlutá trasa naní vhodná pro kočárky a 
cyklisty 

  Cíl: Turistické chaty Na Tokáni 

Častým turistickým cílem a v neposlední řadě i cílem cyklistů je soubor chat alpského 
typu "Na Tokáni". 

V současné době slouží chaty turistům jako restaurace. 

• Chaty byly postaveny v 19.století uprostřed (dnes již zrušené) lovecké 
obory. 

 Úzké schody (Myší díry, Trpasličí rokle, Andělské schody - alternativní názvy) 

• Skalní průrva nedaleko chat Na Tokáni. Zpřístupněna knížetem Ferdinandem 
Kinským v 19.století. 

Půjdete - li z hotelu JEF po žlutě značené turistické trase, můžete si vybrat, zda k 
Tokáni sestoupíte po "úzkých schodech" skalní průrvou a nebo obklikou, kdy vyjdete 
těsně pod nimi. 

Pod úzkými schody najdete rozcestník a tzv. kněžinu desku - reliéf s korunkou 
upomínající na návštěvu Vilemíny Kinské v r. 1849. 

 Popis cesty 

• Od Hotelu JEF dojdete ke kostelu, kde odbočíte do leva a dál se bude te 
držet na Jetřichovice a Chřibskou. Po cca. 350m příjdete k malému 
parkovišti (pravé straně silnice) s pískovcovím blokem " Vítá Vás NP České 
Švýcarsko", zde odbočíte vpravo a budete se dle rozcestníků držet stále po 
žlutě značené turistické stezce.  

• Pokud máte kočárek nebo jste na kole, u parkoviště neodbočujte a 
pokračujte po asfaltové cestě dál, až k infocentru SAULA (cca. 2,5km) a dál až 
k Tokáni. Jde se stále po asfaltce (od IC zákaz vjezdu motor. vozidel)  

• Pokud jste šli Na Tokáň po žluté kolem úzkých schodů, může pro Vás být 
cesta zpět po asfaltu k IC alternativní náhradou, aby jste se nemuseli vracet 
stejnou trasou (na mapě znázorněna červeně). 

Z Tokáně se můžete dál vydat po značených cyklotrasách až na Mezní Louku, 
do Hřenska, atd... 
 

 


