
PENSION TARA 
tip na výlet č. 2 

 
z pensionu do Adršpašských skal 

 
Do Adršpašských skal se dá dojet vlakem. Vlaková zastávka je od pensionu vzdálena 
cca 700 metrů. Jelikož jde o jednu zastávku, jízda trvá zhruba 5 minut. Nevýhodou 
vstupu do Adršpašských skal přes hlavní pokladnu v Adršpachu, která je nedaleko 
vlakové zastávky Adršpach, je to, že vstupenka je zde přibližně o 30% dražší, než 
když vstoupíte do skal přes pokladnu v Teplicích nad Metují. Další nevýhodou je, že 
si vstup do skal přes pokladnu v Adršpachu musíte objednávat předem online na 
určitou hodinu. Pokud půjdete přes pokladnu v Teplických skalách, tyto obtíže vás 
nečekají, neboť do Adršpašských skal se dá dojít i přes pokladnu v Teplických 
skalách, kde žádné online rezervace nejsou nutné. 
 
Pokud si tedy nezvolíte vstup do Adršpašských skal přes pokladnu v Adršpachu, ale 
zvolíte vstup do Adršpašských skal přes pokladnu v Teplicích nad Metují, pak stačí, 
když z pensionu vyjdete přímo ven, přejdete mostek přes říčku Metuji a zatočíte 
vlevo na písčitou pěšinu, která vás přivede po 500 metrech k pokladně do Teplických 
skal. Zde si zakoupíte vstupenku do Teplických skal (je tady cca o 30% levnější, než 
kdybyste si ji zakoupili v Adršpachu) a tato vstupenka platí jak ve skalách 
Teplických, tak i ve skalách Adršpašských, kam dojdete pěší trasou přes Vlčí rokli.  
 
Zhruba 80 metrů za hlavní pokladnou Teplických skal je rozdvojení tras ve tvaru 
písmene V. Trasa vlevo vede do skal Teplických, trasa vpravo vede do skal 
Adršpašských. Cesta Vlčí roklí trvá přibližně hodinku (3 km) a přivede nás přímo na 
zadní stranu Adršpašských skal ke známému jezírku s pramicemi a vodopádem. Už 
samotný průchod Vlčí roklí je zážitkem, neboť rokle je lemována rozmanitými 
skalami a v jednom úseku půjdete po dřevěných povalech (chodníček) nad 
rašelinovým políčkem, které je plné vzácných lišejníků a mechů.  
 
1/ Okruh Adršpašskými skalami je dlouhý přibližně 4 km, a když k němu 
připočítáme průchod Vlčí roklí od pensionu, pak má celý výlet zhruba 9 km 
(počítáno od pensionu přes Vlčí rokli až k východu z Adršpašských skal u známého 
skalního jezera Pískovna, kde se natáčela pohádka Třetí princ). Z Adršpašských skal 
se k pensionu můžeme vrátit vlakem (jedna zastávka). 
 
2/ Nebo si výlet můžeme prodloužit ještě o dalších 4 km a po červené turistické trase 
se můžeme vrátit kolem skal podél říčky Metuje až k pensionu. V každém případě jde 
tedy o výlet celodenní. 
 

 
obě varianty viz mapka níže 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


