
PENSION TARA 
tip na výlet č. 3 

 
z pensionu na Křížový vrch a Adršpašský hrad 

 
Při tomto výletu není nutné nikde zakupovat vstupenku do skal. Obě místa se 
nacházejí na okraji Adršpašských skal mimo placený okruh. Z pensionu vyrazíme po 
mostku přes Metuji a zatočíme vlevo směrem do Teplických skal. Před vstupem do 
Teplických skal zatočíme vpravo na vlakovou zastávku, která je od pensionu 
vzdálena cca 700 metrů. Vlakem pojedeme jednu stanici do Adršpachu. 
 
1/ Po vystoupení z vlaku se v Adršpachu vydáme na druhou stranu, než je vchod do 
Adršpašských skal a za parkovištěm pro auta vstoupíme na žlutou turistickou trasu, 
která vede na Křížový vrch (1 km od vlakové zastávky). Křížový vrch je v podstatě 
skalní masiv, takzvaná stolová hora. Na její vrchol nás dovede žlutá turistická trasa a 
cestou absolvujeme dřevěné schody vedoucí postupně až na vrchol hory. Krása 
tohoto výletu tkví jednak v tom, že podél schodů tyčící se skály mají v sobě velké 
litinové obrazy křížové cesty a na samotném vrcholu je při pěkném počasí krásná 
vyhlídka na Krkonoše. Stejnou cestou se pak z vrcholu vrátíme zpět k vlakové 
zastávce. 
 
2/ V případě zájmu o delší výlet, lze prodloužit výlet o 2 km, když po žluté trase 
budeme postupovat na druhou (zadní) stranu Křížového vrchu ke kapličce, od které 
vede cesta na vrchol zalesněného kopečku, kde je zřícenina kostela a žulové menhiry. 
 
3/ Druhá část výletu vede od vlakové zastávky směrem na zříceninu Adršpašského 
hradu. Vydáme se podél kolejí vpravo od infocentra a pěšinou přes louku dojdeme 
na červenou turistickou trasu pod Starozámecký vrch. Zde pak na nás čeká odbočka 
na žlutou trasu, která vede vzhůru na zříceninu skalního hradu. Po stejné trase se 
pak vrátíme zpět k vlakové zastávce. 
 
4/ Od vlakové zastávky se pak po výletu vracíme po červené turistické trase podél 
říčky Metuje do Teplic nad Metují až k pensionu.  
 
Výlet má cca 8 km, při prodloužení pak 10 km. Tento výlet je celodenní a je potřeba 
si předem nahlásit balíčky na cestu místo oběda. 
 

 
obě varianty viz mapka níže 

 
 
 
 
 
 
 



 


