
Letní turistický kurz Adršpašsko-teplické skály 2007

Jeden z letních turistických kurzů v roce 2007 se odehrával v překrásné oblasti Adršpašsko-
teplických skal. Místem pobytu, lépe řečeno přespávání a stravování, byl penzion v Bučnici mezi 
Adršpachem a Teplicemi nad Metují. Náplní kurzu je dopravou po vlastních dolních končetinách 
poznat okolní přírodní krásy a zajímavosti. Je možné se také přesvědčit, že nejen technikou je živ 
člověk, a že trocha pohybu nikomu neublíží.  Výjimky se ovšem také najdou. Celé toto týdenní 
snažení úspěšně vedla velice milá a tolerantní vedoucí kurzu Vlaďka Botlíková.

Neděle
Po příjezdu a ubytování bylo odpoledne možné volitelně ihned vyjít na asi sedmikilometrovou 
vycházku křížovou cestou na Křížový vrch s pěkným rozhledem na část oblasti skalních měst. Na 
tento cíl, trochu bokem od ostatních plánovaných, již nezbyl jindy v průběhu týdne čas.

Pondělí
Hned následující  den nás  čekal  jeden z  nejdelších výšlapů oblastí  Národní  přírodní  rezervace 
Adršpašsko-teplické skály. Z penzionu podél říčky Metuje do Teplic nad Metují po červené značce, 
vzhůru do lesů kolem půvabné studánky U sv. Huberta, Jiráskovými skalami k zámečku. Odtud 
krátkým strmým výstupem na větrný hrádek Skály s výhledem. Seběhli jsme zpět dolů k zámečku, 
abychom  mohli  pár  kilometrů  opět  stoupat  k  nejvyššímu  vrcholu  oblasti  Čáp  (786 m. n. m.). 
Z plochého pískovcového vrcholku se nám otevřel další široký rozhled do kraje. Toho jsme využili 
ke  krátké  fotografické  a  občerstvovací  přestávce.  Zelená  turistická  značka  nás  dále  cestami 
i úzkými pěšinkami vedla do hloubi skalních měst.  Prošli  jsme místy s poetickými názvy jako 
Bludiště,  Velký  amfiteátr,  Údolí  tří  mušketýrů,  Supí  skály  či  Kraví  hora.  Méně  poetičtější 
Lokomotiva zase  skýtala  výhled do  hlubokého údolí  Metuje.  Odtud to  byl  do Bučnice  už jen 
kousek dolů buď zkratkou přes sjezdovku nebo přes obchod s potravinami v Teplicích. Zdolali 
jsme zatěžkávací zkoušku křivolakých 22 km nahoru dolů, cestou necestou. Slabší jedinci už by 
nejraději jeli domů nebo někam do lázní, ale to jsme byli teprve na začátku.

Úterý
Dle slov naší milé vedoucí měl v úterý následovat kratší výlet do polské části skalních měst. Zase 
o tolik kratší  nebyl,  ale  národní park našich severních sousedů stojí  rozhodně za návštěvu. Po 
brzkém ranním budíčku jsme se  vydali  místní  autobusovou linkou přes  Polici  nad Metují  do 
pohraniční vsi Machov. V Polici se k nám přidal náš celodenní průvodce a znalec místní i polské 
přírody. Vedl nás přes turistický hraniční přechod do Polska směrem k vrchu Velká Hejšovina 
(Szczeliniec Wielki)  s  rozsáhlým skalním městem s  nápaditě  pojmenovanými útvary,  dalekými 
výhledy a  neukázněnými návštěvníky.  Skalní  město jsme si  prošli,  zkratkou jsme se vrátili  ke 
vstupu  a  proti  směru  chůze  po  jednosměrných  schodech  jsme  sestoupili  pod  stolovou  horu. 
Cestou s rozhledy do kraje jsme dorazili na státní hranici u Machovského kříže. Opět českou zemí 
jsme se vydali vzhůru směr Pánův kříž. Odbočka nás dovedla na Junáckou vyhlídku a pohledem 
do dáli jsme se definitivně rozloučili s Polskem. Obloha se začala mračit, a tak jsme raději rychleji 
vyrazili přes Slavný do Suchého Dolu na pivo a na autobus. S dalšími dvaceti kilometry v nohách 
jsme  se  po  přednášce  a  promítání  v  objektu  Správy  CHKO Broumovsko  v  Polici  nad  Metují 
rozloučili s naším průvodcem. V podvečer jsme radostně uvítali náš penzion oplývající sprchami 
a večeří.



Středa
Středeční program nechala Vlaďka částečně na nás, jen s doporučením návštěvy Adršpašského 
skalního města. Po snídani jsme tedy neorganizovaně po skupinkách vykročili (možná také ne) 
směr Adršpach. Po zaplacení vstupného jsme se ocitli v oblasti přeplněné návštěvníky. Bohužel tím 
pobyt v přírodě ztrácí na půvabu, ale byla by škoda skalní město nenavštívit. Šli jsme klasickým 
okruhem  po  modré  značce  kolem  jezírka  a  po  zelené  značce  skalním  městem  se  známými 
bizarními skalními útvary (např. Homole cukru, Starosta a Starostová, Milenci). Odskočili jsme ke 
hradu Adršpach na Starozámeckém vrchu s rozhledem na celou oblast skalních měst. Zavoláním 
jsme si pustili vodopád u Adršpašského jezírka. Pokračovali jsme členitou a proměnlivě oběma 
směry schodovitou cestou k počátku Vlčí rokle. Touto tajemnou a chladnou roklí jsme po místy 
rozpadlých  dřevených  chodnících  dorazili  na  červenou  značku  vedoucí  k  penzionu.  Původně 
odpočinkový výlet měřil asi 18 km.

Čtvrtek
Ve čtvrtek jsme jako v úterý opustili oblast Adršpašsko-teplických skal a zamířili na Broumovské 
stěny.  Z  Hlavňova  jsme  vyrazili  lesem  do  divoké  Kovářovy  rokle  s  vysokými  pískovcovými 
sloupy. Na vrcholu hřebenu jsme se u kaple Hvězda rozešli, abychom si každý dle svého prohlédli 
okolí. Kdo vynechal vrcholek Supí hnízdo, prohloupil. Protože se ten den velice vydařilo počasí, 
otevíral se zde jeden z nejhezčích kruhových rozhledů za celou dobu pobytu. Bylo vidět od Sněžky 
až po Králický Sněžník. Chvíli po poledni následoval sraz u lovecké chaty Hvězda, kde jsme se 
posilnili  jelením  gulášem  a  plzeňským  pivem.  Další  cestu  si  každý,  dle  svým  fyzických 
a psychických možností, zvolil sám. Buď až do Teplic po svých, nebo půl na půl pěšky a vlakem. 
V místním kině v Teplicích ještě zájemci zhlédli několik snímků v rámci festivalu horolezeckých 
filmů. Na chodidlech se nám ten den podepsalo dalších asi 16 km.

Pátek
Probudili jsme se do sychravého pátečního rána. V plánu byla návštěva druhého místního skalního 
města  –  Teplického.  Po  již  notoricky  známé  cestě  podél  Metuje  k  hotelu  Orlík  jsme  došli 
k pokladnám skalního  města.  Modrá  značka  vede  kolem pískovcového Skladu  sýrů ke  hradu 
Střmen. Ten je dostupný takřka nekonečnými železnými schody. Ty byly v době naší návštěvy 
i přes nulový výhled do dálky z vrcholu plné českých, polských a německých mužů, žen i dětí. Po 
zdlouhavém sestupu jsme minuli Goethovu desku, Řeznickou sekeru či Strážní věž. Pokračovali 
jsme modrým okruhem kolem monumentálních Chrámových a Martinských stěn do stísněnějšího 
Anenského údolí se studenou Sibiří. Kdo ještě neměl dost, mohl se kousek vrátit a opět po modré 
pokračovat přes Sedm schodů do známé Vlčí rokle. Další naše kroky vedly většinou už jen do 
Bučnice. Na počítadle nám tentokrát naskočilo dalších 13 km.

Sobota
Po projití skoro všech značených turistických cest v okolí nám na sobotu zbyla stolová hora Ostaš 
se  svým skalním městem. Tentokrát  jsme se vlakem dopravili  do Dědova.  Vzhůru lesem jsme 
dorazili  na  rozcestí  s  občerstvením.  Na  vrcholu  Ostaše  jsme  obešli  Horní  labyrint  s  několika 
vyhlídkami. Sešli jsme se u zmíněného občerstvení a využili  jeho služeb. Pod Ostašem se ještě 
nachází  zrádná  slepá  Sluj  českých  bratří  a  taktéž  slepá  cesta  na  Kočičí  hrádek.  Obojí  jsme 
samozřejmě tam i zpět prošli. Následovala cesta do Teplic, kam všechny cesty vedou. Nějakých 
16 km nás po celém týdnu už nemohlo rozhodit.

Neděle
Program posledního dne pobytu se skládal většinou jen ze snídaně, rozloučení a odjezdu domů. 
Vozem, vlakem, nebo autobusem. Do Bučnice lze dojet různě, z Bučnice stejně tak. 



Za ten jeden zářijový týden nevznikly výrazné ztráty na počtu osob, negativní nevratné 
změny na  stavu jejich  dolních  končetin  vlivem absolvovaných asi  80  až  130 kilometrů  chůze, 
psychické  újmy  v  hlavách  techniků  z  pobytu  v  přírodě  a  několikadenního  odloučení  od 
tranzistorů, zdrojových kódů, měřicích přístrojů či motorů. Za to a za bezvadnou organizaci včetně 
objednávky krásného počasí, příjemně strávený týden a pěkné vzpomínky patří veliké díky milé 
vedoucí Vlaďce Botlíkové. Na tom se, myslím, shodnou všichni účastníci zájezdu. Komu nevadí 
občas  bolavé  nohy  a  trocha  písku  v  botách,  tomu  mohu  návštěvu  tohoto  půvabného  kraje 
pískovcových skal jen doporučit.

Michal Šesták, podzim 2007


