Manželé Schreiberovi vyjeli na prodloužený víkend a navštívili

Babiččino údolí a Adršpach

Ve dnech 14.8-18.8 jsme se vydali na severovýchod Čech.
Na přespání jsme si vybrali STPL nedaleko vodní nádrže Rozkoš. Stellplatz je nový a můžeš
tu stát, jak dlouho chceš. Jsou zde vybudované nové sloupky s elektřinou a vodou, výlevka
chemické WC a výlevka na odpadní vodu. Pan majitel velmi ochotný a cca 30m voda a 30m
bufet. Bližší informace najdete na: www.stellplatz.cz
Babiččino údolí s ratibořickým zámkem zná u nás asi každé dítě školou povinné. Nejznámější
objekty, které tady může člověk obdivovat, jsou například roubená chalupa nazývána Staré
Bělidlo, Viktorčin splav na řece Úpě, Rudrův mlýn, Vodní mandl nebo sousoší „Babička a děti“.
Naučná stezka vede po značených turistických cestách od Barunčiny školy v České Skalici
do Ratibořic a končí na Rýzmburku. Jedná se o příjemné prostředí, kde si člověk může
udělat menší procházku nebo delší cyklistický výlet. Celá naučná stezka měří 7,5 km.
Ještě tentýž den jsme to vzali přes zámek v Novém Městě nad Metují podél peřejnaté řeky
Metuje pohodlnou cestou lesním údolím do Pekla. Peklem se totiž nazývá půvabné hluboké
údolí s četnými projevy rozpadu skalnatých výchozů o rozloze 320 ha prohlášené v roce 1997
přírodní rezervací. Osada vznikla v roce 1415 a starý mlýn nazývaný Pekelec byl přestavěn
v roce 1912 podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče na výletní restauraci. Už v roce 1923
byla údolím vybudována turistická stezka a chata se stala vyhledávaným cílem
s občerstvením i s ubytováním. Tak je to dodnes. Inspiraci zde čerpali například Guth
Jarkovský nebo Alois Jirásek, pro něhož se údolí stalo inspirací k povídce „V Pekle“.
Zajímavostí je i dřevěná skulptura čerta před restaurací (autor řezbář a sochař Ivan Dědek
Šmíd).
16.8 jsme se přesunuli cca 40 km do kempu Bučnice v Adršpachu. (www.autokemp.wz.cz)
Kemp leží v malebném údolí řeky Metuje mezi Teplickými a Adršpašskými skalami. O novém
sociálním zařízení, které vyzdvihují na svých stránkách by se dalo diskutovat. Ale to je asi
úraz většiny českých kempů.
Co napsat ke skalám. Adršpašské a Teplické skály – perla východních Čech. Teplické skály, do
kterých je vstup kousek od kempu jsme prošly ještě ten den. Asi 10 kilometrová vycházka.
Adršpašské skály jsou 3 km od kempu a můžete jet vláčkem přímo od kempu nebo na kole po
cyklostezce a u nádraží je úschovna kol. Adršpach je kratší asi 3,5 kilometrový okruh, ale
musíte zdolat hodně schodů.
S pocitem krásně prožitého prodlouženého víkendu se už těšíme na někdy příště.
Fotografie z naší cesty si můžete prohlédnout kliknutím: ZDE
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