Jetøichovicei sziklák, látványos túra Cseh-Svájc legszebb
kilátópontjaira
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Csúcs trilógia Cseh-Svájc szívében
A Cseh Svájc Nemzeti Park homokkõvilágának legjelentõsebb kilátószikláit láncra fûzõ rövid
körtúránk Jetøichovicéból, a régió legfontosabb településérõl indul. A Kinsky hercegi család tagjairól
elnevezett, lenyûgözõ körpanorámát nyújtó csúcsok közül elsõként a Mária-sziklára mászunk fel,
majd bizarr sziklaalakzatokkal tarkított, mesebeli erdõkön keresztül érünk fel a Wilhelmina-fal tetejére.
A harmadik, egyben a legkalandosabban meghódítható sziklatorony, a híres Rudolf-kõ, túránk
legmagasabb pontja. Kényelmes visszautunk elvarázsolt tájon, különleges sziklaformációk közt, idilli
réteken át vezet a faluba.A túra hossza: 6,7 kmA túra idõtartama: 3 óraSzintkülönbség: 270 m fel,
ugyanannyi le.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
Kiindulópont:
Jetøichovice, parkoló a falu szélén, a Nemzeti Park bejáratánál. Megközelíthetõ a falu keleti részén bejövõ,
Rynartice felõli útról, mindjárt az elsõ úton jobbra, aztán 150 m még a kis, szabadon használható parkoló.
Vysoká Lipá vagy V¹emily felõl érkezve, a falu központjában, Rynartice felé, aztán balra letérve érünk a
parkolóhoz. Alternatívaként a faluban is meg lehet állni, legcélszerûbb a Nemzeti Park információs pavilon
elõtti, a jelenleg nem mûködõ Praha Hotel mellett lévõ parkoló, ahonnan a Piros, a Zöld és a Sárga jelzésû
utca vezet, a ©vycarsky dvur étterem mellett a parkolóhoz.A túra jellege:
Közepesen nehéz, változatos gyalogtúra kitûnõen jelzett, kitáblázott turistautakon, ösvényeken. Sok, de nem
jelentõs ellenemelkedõvel nehezített útvonal, a Mária-sziklára és a Rudolf-kõre vezetõ szakasz fokozott
figyelmet követel, lépcsõsorok, sziklába vájt lépcsõk, létrák segítségével mászunk fel. A kilátók korláttal
védettek, nedves idõben a sziklák és a segédeszközök csúszósak lehetnek! Havas, jeges idõben más
programot válasszunk. Szülõi odafigyeléssel túrázásban tapasztalt 8-10 éven felüli gyerekekkel nyugodtan
végigjárható túra.A túra leírása
A parkoló mellett egy kellemes, baráti árfekvésû büfé várja a kirándulókat, az Y alakú elágazásnál, a bal
oldali aszfaltúton, a Piros és a Zöld sáv jelzéseket követve indulunk le. Utunk a jobbra emelkedõ, hajdani
Gyermekszanatórium impozáns épülete mellett vezet, majd a Nemzeti Park bejáratát jelzõ oszloptól, a jobb
oldali, Piros jelzésû utat választva megyünk be az erdõ fái közé. Eleinte fa lépcsõfokokon emelkedünk, majd
késõbb hatalmas sziklatömbök közé érve, kõbe vájt lépcsõsorokon, szûk hasadékokon kapaszkodunk egyre
feljebb. Az ösvényünktõl jobbra elterülõ vidék még mindig õrzi a 2006-os nagy tûzvész nyomait, a teljesen
leégett erdõ azonban már kezd újraéledni, elõször mohák, zuzmók, fûfélék, majd kisebb cserjék, bokrok
jelentek meg, ma már fiatal fákat is megfigyelhetünk a néhol még feketén sötétlõ hegyoldalban, melyen
csupaszon meredezõ, felperzselt fatörzsek jelzik a katasztrófa emlékét.
Rövidesen elérjük a Mária-sziklára vezetõ P
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