
Csehország 2022. október 8 – 9.
Sky-bridge-721, alpesi bobpálya, Adršpach-Teplice sziklaváros

1. NAP:
Kora hajnali órákban indulunk buszunkkal a mintegy 750km-re lévő Adršpach falucskába, mely mai
túránk kiinduló  pontja.  Csehország,  sőt  egész Közép-Európa egyik  legérdekesebb tájegysége,  a
Adršpach és Teplice falvak közelében fekvő sziklavárosok,  melyeket  gigantikus homokkőtornyok,
sziklabástyák alkotnak. A belépő megváltása után, még mielőtt elindulnánk magába a sziklavárosba,
körbesétáljuk  a  festői  fekvésű,  kristálytiszta  vizű  Pískovna  bányatavat,  mely  az  egykori
homokkőbányák  elárasztásával  jött  létre.  A  tavat  teljesen  körülöleli  a  zöld  jelzésű  ösvény.  Az
óramutató járásával megegyező irányban kerüljük meg a tavat. Az ösvény eleinte a parton halad,
majd  felkapaszkodik  egy  kis  sziklás  magaslatra,  ahonnan  csodálatos  kilátás  nyílik  a  tóra.
Lépcsősorokon, majd létrákon megyünk le, majd föl, végül felérünk egy újabb kilátópontra, majd a
parttól  kissé  eltávolodva  érünk  ki  egy  homokos  talajú  széles  erdei  útra,  melyen  jobbra  fordulva
megyünk tovább, követve a zöld jelzéseket. Később ismét leérünk a tavacska partjára, majd  újabb
lépcsők  következnek,  és  rövidesen visszajutunk a  sziklavároshoz  tartó  út  elágazásához,  melyen
balra tartva megyünk tovább a sziklatornyok birodalmába.

Túra hossza: 1,5km Szint fel/le: 45m

Tehát indulunk tovább a sziklavárosba. Különleges formájú sziklatornyok között kanyarog a széles,
kényelmes  turistaút.  Az  útvonal  a  sziklákkal  tarkított  erdőn  keresztül  végig  egészen  enyhén
emelkedik, minél mélyebben hatolunk az erdőbe, a sziklák annál magasabbak lesznek. Jobbra az
Őrtorony (Strážce skal)  és  a  vele  szemben lévő  Sas-fészek (Orlí  hnízdo)  után  az  első  igazán
figyelemre méltó sziklaképződmény a Korsó (Džban) nevet kapta, melynek delfinre emlékeztető fülét
hat  méter  hosszú jellegzetes  sziklaablak  választja  el  a  korsó  testétől.  Következik  a  Nagymama
fotelje (Babiččina  lenoška),  majd  egy  kis  hidacska  túlsó  felén  a  sziklaváros  egyik  legtöbbet
fényképezett és legimpozánsabb formációja, a hatalmas, 52 m magas Cukorsüveg (Homole Cukru).
Újabb sziklaformációk, mint pl. a Kesztyű (Rukavice) és az Ikrek (Dvojčata) mellett érkezünk meg a
Gótikus kapuhoz (Gotická branka). Valaha ez volt a sziklaváros főbejárata, ezért az eddig megtett
szakaszt  elővárosnak nevezik.  A kapu mögötti  Hosszú-folyosón fából  készült  széles gyaloghídon
megyünk végig, amely egy óriási alagút benyomását kelti. A szűkület végén a mesebeli Elefánt-térre
(Sloní  náměstí)  érkezünk,  majd  a  Szőnyegek (Koberce)  és  az  Óriás-foga (Karkonošův  zub)
következik.  Ezután  az  Ördög-hídja (Čertův  most),  az  Erzsébet-torony (Eliščina  věž),  a
Mennydörgés-szikla (Hromový kámen) és más érdekes nevű és formájú sziklaformációt magunk
mögött hagyva a Kis-térre (Malé Náměstí) érkezünk. Itt találjuk az Ezüst-forrást (Stříbrný pramen)
és a Kis-vízesést (Malý vodopád), majd innen a sárga jelzésről egy kis kitérővel Johann Wolfgang
Goethe mellszobra mellett elhaladva egy barlangszerű üregben található  Nagy-vízeséshez (Velký
vodopád) érkezünk. A Nagy-vízesés fölött fekszik a meredek és szűk vaslépcsőn elérhető kicsiny,
romantikus  Szikla-tó (Jezírko),  amelyen  50  CZK  belépő  ellenében  egy  rövid  tutajkirándulást



tehetünk. A Szikla-tótól a Kis-téren balra forduló zöld jelzésen folytatjuk a túrát Utunk a Szikla-vár
(Skalní hrad) nevű területen vezet, a Szerelmesek (Milenka) nevű kettős sziklatorony mellett vezet,
amely a legszebb és legmagasabb formáció a területen. Egy újabb kisebb térről érhető el a Szikla-
kápolna (Skalní kaple), majd egy kis kitérővel a Nagy-panoráma (Velké panoráma) nevű kilátópont
érhető el. A Teknős (Želva) és a Cukorgyár (Cukrovar) keskeny kéményének tövéből szép kilátás
nyílik a hatalmas és híres Polgármester és felesége (Starosta a Starostová) nevű kettős toronyra.
Az útvonal végén vár ránk a túra talán legizgalmasabb szakasza, a két hatalmas sziklafal  között
vezető keskeny, kb. 30 m hosszú hasadék, a titokzatos Egér-lyuk (Myší díra). Innen a Visszhang
(Skalní ozvěna) mellett jutunk vissza a Cukorsüveg alatti kereszteződéshez, ahol a körtúra véget ér.

Túra hossza: 4km Szint fel/le: 200m



2. NAP:

Reggeli  után buszra szállunk és kb.  1,5 óra utazás után érjük el  a  Dolní  Morava üdülőközpont
parkolóját. Innen indul mai kalandozásunk. 2022 májusában adták át a világ leghosszabb gyalogos
függőhídját. A Sky Bridge 721 névre keresztelt függőhíd az eddigi rekorder nepáli Baglung Parbat
gyalogoshídnál  154  méterrel  hosszabb a  maga  721 méteres hosszával.  A  híd a  Mlýnský-patak
völgye fölött vezet át 95 méter magasan. Szélessége 1,2 méter, így csak egyik irányból járható.
Mindenki eldöntheti, hogy  libegővel, vagy gyalogosan szeretné megközelíteni a híd kiindulópontját.
Aki gyalog vág neki, az egy 4 km hosszú és 400 méter szintemelkedést tartalmazó útra számítson,
ami  zömében  sípályákon  vezet.  A  hídon  átkelve  egy  „Az  idő  hídja”  névre  keresztelt  2km-es
tanösvényen juthatunk vissza a híd túloldalára. A tanösvényen nyolc táblán mutatják be Csehország
történelmét  1938  és  2021  között.  Ha  valaki  letölti  a  „Geofun”  alkalmazást  mobiltelefonjára  és
szeretne egy interaktív játékban részt venni, akkor arra is van lehetőség (mondjuk azt nem tudjuk,
hogy csak cseh, vagy esetleg más emberi nyelven is).

Következő látványosság a  híd  közelében  található  –  messziről  csak valami  alaktalan  boglyának
kinéző  –  kilátótorony,  a  Sky-walk.  Az  55  méter magas  kilátótorony  tetejére  egy  710  méteres
spirális fapallón jutunk fel. A torony tetejéről csodás panoráma tárul a környékre. Az adrenalin függők
is  megtalálják  számításukat.  Lehetőség  van  egy  hálóból  álló  csövön  felmászni  a  kilátó  egyik
emeletéről a másikra. Egy 50 méter magasan a semmi fölé kifeszített  kötélhálóra kimerészkedve
lenézni, vagy a több helyen ablakkal ellátott spirális csúszdán lecsúszni a torony tetejéből az aljára.



Akinek  még  nem  volt  elég  az  adrenalinból  az
kipróbálhatja Európa második leghosszabb alpesi
hullámvasútját, a Mammoth Alpine Coaster-t. A 3
km  hosszú,  364  méter  szintkülönbséget  leküzdő
hullámvasúttal  akár  50km/h  sebességgel  lehet
száguldani  az  erdő  fái  közt,  illetve  nyílt  terepen
felváltva. A pálya 25 villámgyors 360 fokos kanyart,
egy nyolcas hurkot, egy 24 méter hosszú földalatti
alagutat,  valamint  4  ugratót  tartalmaz,  így  igazán
izginek tűnik. 

Természetesen egyik  látványosság igénybevétele  se kötelező,  ha  valaki  csak libegőzni  szeretne
egyet, vagy sétálgatni  ebben a gyönyörű környezetben, azt is megteheti.  A környéken számtalan
pihenőpad és vendéglátóhely kínál lehetőséget a nyugodt üldögéléshez, étkezéshez.

A TÚRÁN MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE VESZ RÉSZT!
A MEGFELELŐ UTASBIZTOSÍTÁS MEGKÖTÉSE KÖTELEZŐ!


