POPIS TRATI 33 a 16 KM
Po startu z koupaliště se vydáme do centra. U kina odbočíme vpravo a po modrém turistickém
značení jdeme směr Dolní Teplice. Míjíme vpravo Dolní zámek z roku 1664 v raně barokním stylu,
který byl postaven baronem Zikmundem Schmiedlem ze Schmieden. Zahradní zeď je zdobena
plastikami z Braunovy školy v Kuksu. Od roku 1953 je zde domov důchodců. Na křižovatce u penzionu
Rybárna půjdeme rovně, ale hned po 50 m odbočíme vpravo na žluté tur. značení, které nás dovede
na Jiráskovy skály, kde je možnost navštívit barokní zámeček Skály- Bischofstein a zříceninu gotického
hradu, odkud je pěkný výhled do okolí. Pokračujeme stále po žluté, u myslivecké chaty nás čeká
občerstvení a první kontrola. Dále kolem Čapího vrchu dojdeme až k místu zvaném Pod zvětralým
vrchem. Zde odbočíme vpravo na zelenou, a asi po 2 km točíme vpravo po modré, která nás provede
Teplickými skalami. Najdeme zde až 70 metrů vysoké skalní stěny a věže (Chrámové a Martinské
stěny), sevřená skalní náměstí (Velké a Malé chrámové náměstí), puklinové jeskyně a úzké soutěsky,
ve kterých leží sníh až do začátku léta (Sibiř). Nedaleko vstupu do skal byl ve 13. století postaven na
skalním ostrohu strážní hrad Střmen, který zanedlouho opět zanikl. Je z něj překrásný výhled do okolí.
U Ozvěny se nám trasy dělí. Zde je druhá kontrola.
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16 km: Pokračujeme stále po modré, až ke vstupu do skal. Tady odbočíme vlevo a napojíme se na
žlutou, která nás dovede ke kempu Bučnice. Pokračujeme stále po žluté, přejdeme silnici a trať a
stoupáme vzhůru na Lysý vrch. Odtud už je to z kopce stále po žluté až do cíle na koupališti.
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33 km: Asi po 100 m odbočíme vlevo, po žluté. Budeme procházet 7 km dlouhým kaňonem Vlčí rokle,
kterým se dostaneme do Adršpašských skal. U vodopádu se napojíme na zelenou, a po směru
turistického okruhu pokračujeme Adršpašskými skalami k ozvěně a dále až ke vstupu do
Adršpašských skal. První návštěvníci začali skály objevovat počátkem 17. století. V roce 1790 navštívil
skály Johann Wolfgang Goethe. Celý turistický okruh byl dokončen v roce 1890 zpřístupněním tzv.
Nové partie. Přejdeme silnici a u turistického odpočívadla za parkovištěm (směr Křížový vrch, jdeme
po žluté) je třetí kontrola. Pokračujeme dále po žluté kolem Křížového vrchu (667 m.n.m.) který se
skalnatým hřebenem vypíná přímo proti Adršpašským skalám. K vyhlídce na jeho vrcholu vede
obnovená křížová cesta. Asi 200 m. U jejího úpatí stojí socha Svatého Václava, patrona české země.
Původně tudy vedla cesta od Adršpašského zámku, podle kapličky, mezi Křížovým vrchem a Svatým
kopečkem, Hrnčířským údolím na Zdoňov a dále do slezského Frydlantu (dnes Mieroszow - Mirošov).
Držíme se stále žluté, a dojdeme do Zdoňova. V obci jsou k vidění zděné domy broumovského typu,
barokní fara, kamenný pranýř, smírčí kříž a několik drobných sakrálních plastik. Na nedalekém vršku
naleznete zříceniny kostela Panny Marie, ze kterého zbylo pouze rozpadající se obvodové zdivo. U
otočky autobusu se napojíme na červenou cykloturistickou směr Polsko. Jakmile se dostaneme
k místu, kde červená cykloturistická opouší asfalt, budeme pokračovat asi 200 m dále po asfaltu až na
Loděnice. (chatový tábor v bezprostřední blízkosti státní hranice s Polskem. Zde v místní hospodě je
čtvrtá kontrola a možnost občerstvení. Odtud se vydáme zpět na červenou cykloturistickou, tedy
k místu, kde jsme ji posledně opouštěli a budeme pokračovat směrem na Bukovou horu. (Nikoliv zpět
do Zdoňova!) Jdeme širokou lesní cestou a asi po 4 km se dojdeme ke Kříži smíření, který byl na
Bukové hoře vysvěcen 15. září 2002 na památku události z 30. června 1945, kdy zde bylo zastřeleno
23 lidí. Zde je pátá kontrola. Pokračujeme stále červené cykloturistické a na konci lesa odbočujeme
vlevo (opouštíme značenou cykloturistickou) a půjdeme stále po cestě podle lesa (značeno TA-33) až
na Nové Dvory, kde je šestá kontrola. Točíme vpravo a po panelce se vracíme do Teplic na
koupaliště, kde je cíl.

