
SBOROVÝ VÝLET 
LIB ĚCHOVSKO 

 
sobota 23. 5. 2009 

sraz v 10 hodin na parkovišti před zámkem v Liběchově 
 

Letos se budeme dopravovat na výchozí místo našeho výletu auty. Nabídněte, 
prosím, volná místa těm, kteří nemohou jet vlastním autem. 
Upozornění pro řidiče: v Liběchově se provádí rozsáhlé silniční práce, provoz je 
řízen semafory. 
(z Krče do Liběchova je to asi 58 km) 
 

 

 
 
1/ Celá pěší trasa: po modré turistické značce 12,5 km + 4 km po žluté (viz 
mapa v příloze) 
2/  Kratší verze pro děti : je možné zajet auty až k lesu – z parkoviště po silnici 
směr Štětí, po 200m zahnout doprava na cestu do mírného kopce ke škole 
(modrá turistická značka) – pozor, od školy je to polní cesta!  
Trasa od začátku lesa k Hadu je po rovině. U Hada lze posedět, posvačit, hrát 
hry. Stejnou trasou se vrátit k autům, dojet zpět do Liběchova, kde i v sobotu 
funguje cukrárna a prodejna potravin. Po hlavní silnici se dá dojet k restauraci 
Rašínky, zaparkovat a najíst se, pak pokračovat směrem na Českou Lípu do obce 
Želízy a vystoupat na Čertovy hlavy a Klácelku. 

 



Z Liběchova vede 12,5 km dlouhý okruh modré turistické značky (lze kombinovat i 
se žlutou). Dojdeme k několika obřím, do skály vytesaným sochám a kapličkám, 
které tu přibližně v polovině 19. století vytvořil kuchař z liběchovského zámku 

Václav Levý. Cesta je kromě dvou menších 
stoupání téměř po rovině. Dorazíme nejprve 
ke Kapli čce Máří Magdalény. Dále na vás 
bude čekat Harfenice, která je součástí 
většího komplexu skalních soch. Následuje 
Had a u něj odbočka na žlutou - 2 km tam a 
2 km zpět - odměnou vám bude Mordloch 

(jeskyně, v níž je v současnosti 
vybudováno ležení trampů) a skalní 
útvar Sedm chlebů. Cesta k nim je 
pěkná a určitě stojí za to. Po návratu na 
modrou projdeme vesnicí Tupadly 
(restaurační zařízení se nachází trošku 
mimo modrou značku), která leží 
mírně za polovinou modrého okruhu, a 
vesnicí Želízy a čeká nás první strmější 
stoupání - přímo k Čertovým hlavám. 
Čertovy hlavy jsou dvě, obě jsou 
téměř deset metrů vysoké. Po světově známých sochách amerických prezidentů v 
USA se údajně jedná o druhé největší podobné skulptury. Poslední zastávkou je 
Klácelka - jeskyně, kterou V. Levý vyzdobil (jako ilustraci k básni) a Blaník 
(skála, na níž jsou zpodobněni husité Žižka a Holý). A pak hurá! - asi 2 poslední 
kilometry zpět do Liběchova. Jednotlivé sochy jsou na okruhu rozesety vždy 
zhruba po dvou kilometrech (větší mezera je jen mezi Hadem a Čertovými 
hlavami), takže je stále na co se těšit a nudit se rozhodně nebudete. Nutno 
poznamenat, že do pískovce vytesané sochy (zejména Harfenice) úplně 
stoprocentně nepřestály nápory větru, deště a vandalů. 
Výlet je možné zakončit v restauraci Rašínky, Rumburská 79. 
 

Bohužel v sobotu nedělají „hotovky“, pouze minutky (cca 150,-Kč).  
 
www.rasinky-libechov.cz 

V Liběchově je zámek, ale nyní není přístupný -  byl poničen v době povodní. Je 
možné ale zajít do parku. 

 
 
 



 



 


