Tipy na výlet v NP České Švýcarsko najdete na www.hotel-jef.cz
Název výletu:

Dominanty Českého Švýcarska
Celková délka (tam i zpět): 23km Náročnost: snadná, ale dlouhá trasa
Typ výletu: celodenní
Cíl: Pravčická brána a soutěsky ve Hřensku
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Pravčická brána je největším přirozeným skalním mostem na našem
kontinentu. Z okolních vyhlídek je překrásný pohled nejen na impozantní
skalní útvary, ale i do širokého okolí.
K Pravčické bráně neodmyslitelně patří i výletní zámeček Sokolí hnízdo, který
byl postaven na místě chatrče z dubové kůry roku 1881 a sloužil k ubytování
významných hostů.
Dva úseky cesty lze absolvovat pouze na lodičce – jedná se o Edmundovu
(jinak nazývanou Tichou) a Divokou soutěsku. Lidskou silou poháněná loďka
nás proveze mezi skalními útvary, převozník nás seznámí s živými i
zkamenělými obyvateli soutěsek.
Edmundova (Tichá) soutěska měří 960 m, Divoká 450m. Jízda trvá
v Edmundově soutěsce asi 20 minut, v Divoké pak 15 minut.

Popis cesty
•

•

•
•

•

•
•

Autem se přiblížíte do obce Mezní Louka ( jeďte ke kostelu, dál směr Chřibská,
Rynartice, Jetřichovice, Vysoká Lípa, Mezní Louka). Auto nechte zaparkované na
hlídaném parkovišti.
Vydejte se po červeně značené turistické trase směrem na Pravčickou bránu – vše
přehledně značeno, odbočka na trasu je po pravé straně silnice (při pohledu od
Rynartic), po cestě krásné rozhledy na Růžový Vrch, skalní stěny a kužely, procházet
budete pod skalními převisy nedotčenou krajinou národního parku. Po 6km dojdete
pod Pravčickou Bránu. Vstupné na Sokolí hnízdo a skalní vyhlídky je 75,-Kč
Po důkladné prozkoumání se po schodech můžete vrátit zpátky na rozcestník pod
Prav. Branou a vydat se směrem Hřensko – stále po červené trase – cca. 5km.
Za restaurací KLEPÁČ přejdete na levou stranu vozovky a po žluté trase dojdete po
cca. 2,5 km až k přístavišti pramic Tiché soutěsky. Po cestě se platí 20,-Kč vstup do
Soutěsek a 75,-Kč (důchodci a děti 30,-Kč) za plavbu Tichou a 50,- Kč (důchodci a
děti 25,-Kč) za plavbu Divokou soutěskou
Potřebujete se dostat zpátky na Mezní Louku - pokud chcete projet obě soutěsky,
musíte druhou (Edmundovu) soutěsku projet obousměrně – cesta do obce
Mezná a Mezní Louky začíná na tzv. Mezním můstku (1km) – spojnici mezi
oběma soutěskami.
Po žlutě značené trase dojdete po cca. 4km zpátky na parkoviště na Mezní Louce
Do JEFu opět autem: Vysoká Lípa – Jetřichovice – Rynartice – Chřibská – Doubice

TRASU lze projít i druhým směrem, tzn. Mezní Louka, Soutěsky, Hřensko, P. Brána a
nebo ze Hřenska, kde jsou též záchytná hlídaná a placená parkoviště.
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