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TA16: Po startu z koupaliště se vydáme směr centrum, u kina zahneme vpravo, po 

modrém TZ, přes pěší zónu, kolem domova důchodců. Na konci kamenné zdi odbočíme 

vpravo a pokračujeme po zeleném TZ, které nás dovede až k poutnímu kostelu Panny 

Marie Pomocné. Zde opustíme zelenou a budeme pokračovat rovně, pořád po 

asfaltové komunikaci. Napojíme se na červené TZ, které nás dovede do Střmenského 

podhradí, ke vstupu do Teplických skal. Po předložení těchto propozic máme vstup 

zdarma. Dále pokračujeme po modrém TZ, až na další rozcestí, odkud pokračujeme po 

žlutém TZ, směr Adršpašské skály. Asi po jednom kilometru se trasy spojí. Je zde 

umístěna kontrola K4. (pro nás první) . 

TA25: Po startu z koupaliště se vydáme směr centrum, u kina zahneme vpravo, po 

modrém TZ, přes pěší zónu, kolem domova důchodců. Na konci kamenné zdi odbočíme 

vlevo a pokračujeme po modrém TZ, kolem řeky Metuje, až dojdeme na hlavní silnici 

(býv. kostky – pozor! nyní probíhá stavba). Zde zahneme vpravo a po žlutém TZ kolem 

sv. Huberta dojdeme až k zámečku na Jiráskových skalách, kde je kontrola K3, (pro nás 

první). Areál opouštíme po VZ a podél Černého jezírka dojdeme až na asfaltovou silnici. 

Zde se napojíme na modré TZ a vystoupáme až do sedla Váhy, kde zatočíme vlevo. Dále 

pokračujeme po červeném CTZ až do chatové oblasti, kde se napojíme na žluté TZ, 

kterého se držíme až Pod zvětralý vrch. Zde odbočíme vpravo na zelené TZ. Na kraji 

lesa, na první odbočce, se vydáme vlevo na modré TZ, po kterém pokračujeme přes 

Sedm schodů do Vlčí rokle, kde točíme vlevo. Zde se trasy spojují a je zde umístěna 

kontrola  K4.  

TA16 + TA25 Po žlutém TZ se dostaneme kolem jezírka do Adršpašských skal k Malému 

vodopádu, odkud pokračujeme vlevo, po zeleném TZ, po směru prohlídky, až na 

Ozvěnu. Zde zahneme vlevo, průchodem v ohrazení, po VZ a podél skal dojdeme až na 

červené TZ, po kterém pokračujeme vpravo až k zámku Adršpach, kde je kontrola K5. 

Po případné prohlídce pokračujeme po silnici a cyklostezce, stále po červeném TZ, až do 

autokempu v Bučnici, kde je kontrola K6. Zde přejdeme silnici a po žlutém TZ, vyjdeme 

na Lysý vrch. Po sestupu odbočíme vlevo a budeme se držet vlastního značení, které 

nás dovede kolem bývalé kotelny až do cíle. 

TZ – TURISTICKÉ ZNAČENÍ   VZ – VLASTNÍ ZNAČENÍ  CTZ – CYKLOTURISTICKÉ ZNAČENÍ 
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