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ÚVODNÍK 
 

Už nám zase stojí… 
Rok od zbourání staré rozhledny byla ve čtvrtek 24. září 2020 slavnostně otevřena nová rozhledna na 
nejvyšším vrcholu Jestřebích hor Žaltmanu (740 m n.m.). Nahradila starou, již nevyhovující rozhlednu, 
která byla otevřena právě před třiapadesáti lety. Podívejte se na pár fotek ze stavby a otevření.  



  Ať nám všem přinese nové pohledy na Jestřebí hory a široké okolí… 
Text a foto J. Kachlík 

 
 

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NAŠEHO KRAJE 

 

Město Police nad Metují 
 

Město Police nad Metují leží v mělké kotlině 
obklopené lesy a horami. Policko patří do širokého 
pásma bohatě členěného Broumovského mezihoří, 
které v horní oblasti řeky Metuje vyplňuje úval mezi 
Krkonošemi a Orlickými horami a tvoří jihovýchodní 
část broumovského výběžku. Město samo leží 
v srdci tzv. „polické křídové pánve“, rozkládá 
se v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko a je 
východiskem do turisticky atraktivních 
pískovcových skalních měst Ostaše, Broumovských 

stěn a Teplicko-adršpašských skal. 
 
Historie města 
Sotva se nám již někdy podaří spolehlivě zjistit, kdy se na území někdejšího tak zvaného „polického 
újezdu”, krajiny, která byla dosud jen rozsáhlým pralesem protkaným nanejvýš několika obchodními 
stezkami, objevilo první obydlí, které dalo vznik dnešnímu městu POLICI NAD METUJÍ. První jasný 
paprsek, vržený na historii Police, zahalenou dosud jen do šera pověstí a dohadů, je den 6. září 
1253. Král PŘEMYSL OTAKAR II., na žádost opata MARTINA, vydává významné privilegium, listinu, 
kterou se přenáší týdenní trh z PROVODOVA do jiného místa, nazývaného POLICE. Z původní malé 
zemědělské osady, soustředěné poblíž kláštera, se tak stalo tržní místo. Městem je Police poprvé 
nazvána v listině opata Martina z roku 1601. Tento rok byla také vysvěcena obnovená kaple 
na Hvězdě a vodovod Samaritánka na Ostaši. V roce 1922 ministerstvem vnitra je polické obci 
oznámeno, že se schvaluje její žádost a je jí povoleno užívat nový úřední název města – POLICE 

https://www.policenm.cz/data/editor/63cs_1.jpg?gcm_date=1365754812


nad METUJÍ. Městský znak, tak jak jej známe z dnešní podoby, byl ministerstvem vnitra městu 
schválen v roce 1941. Roku 1942 byl úředně zastaven na dobu neurčitou provoz v měšťanském 
pivovaru a nikdo tehdy netušil, že již trvale. V roce 1944 byly zabrány tkalcovny firem Pelly a Hubka 
pro německou zbrojní strojírenskou výrobu. Represe německých úřadů pod vlivem neúspěchů 
na bojištích neustále roste, stále více a více občanů mizí ve vězeních a koncentračních táborech. Rok 
1945 se však také stává začátkem nadcházejících zásadních společenských změn. Ve firmách Pelly, 
Hubka a Karschner je zavedena národní správa. Akciová společnost Pelly zahajuje v listopadu výrobu, 
ale již za měsíc, dekretem prezidenta Beneše o konfiskaci majetku zrádcům a kolaborantům, je 
znárodněna. Občané německé národnosti z teplického a broumovského okresu jsou vysídleny.  Roku 
1950 byly nařízením Okresního národního výboru, proti jejich vůli sloučeny obce Bukovice a Radešov 
s Policí.  Národní shromáždění schvaluje roku 1960 územní reorganizaci státu: je zrušen politický 
okres Broumov a celé území připojeno k Náchodu. V roce 1985 obce Bezděkov, Hvězda, Pěkov 
a Suchý Důl byly administrativně připojeny k Polici. Roku 2003 město Police nad Metují slavilo 
750 let, které uplynuly od první písemné zmínky o Polici, v listině krále Přemysla Otakara II., kterou 
přenesl do tehdejší malé osady trh a dal tím první právní základ dnešnímu městu. Ale to je již téměř 
současnost… 
  
 

 
 
 
 

Zajímavosti města a okolí – typy na výlety 
 
Pellyho domy / Police nad Metují 

Dnešní podoba Pellyho domů čp. 75 pochází z r. 1931, kdy 
její majitel, továrník Vilém Pelly st., dokončil celkovou 
přestavbu svých tří budov (čp. 75, 76 a 268) a spojil je do 
jednoho celku podle návrhu pražského architekta ing. 
Aloise Dryáka. V budově sídlí informační centrum. 
 
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie / Police nad Metují 
Farní (původně klášterní) kostel Nanebevzetí Panny Marie 
byl založen nedlouho po roce 1253, dokončen kolem roku 

1294. Jedná se o raně gotickou trojlodní baziliku s 
pětiboce uzavřeným vyvýšeným presbytářem. 
Uprostřed západního průčelí je bohatý, raně gotický 
lomený portál s hlubokým ostěním a bohatým 
rostlinným dekorem, s románskými prvky. Portál 
vznikl kolem roku 1270 a je vzácnou sochařskou 
památkou. Kostel v 15. století vyhořel a přestavbou 
v letech 1716–1723 byl částečně zbarokizován, 
včetně nové barokně-gotické klenby hlavní lodi. Po 
stranách vstupního portálu stojí čtyři barokní sochy 
benediktinských světců z roku 1770, zcela vlevo 

kamenný misijní kříž z roku 1790, přenesený sem v roce 1958 z náměstí. 



Památková zóna lidové architektury Skalka / Česká Metuje 
Památková zóna lidové architektury Skalka (část České Metuje) — 
celek roubených stavení, původní dřevěná zvonička. 
 
Roubené chalupy a zděné domy z 19. století / Policko 
Roubené chalupy a zděné domy z 19. stol. se zachovaly v každé z 
obcí Policka. Významnějšími celky nebo stavbami jsou Kalabon 
v Bezděkově nad Metují,  Šolcovna v Suchém Dole nebo roubená 
kovárna z roku 1799 s pískovcovými sloupy v průčelí v Machově. 
 
Klášter / Police nad Metují 
Klášter byl založen v roce 
1213 břevnovskými 
benediktiny. Původně raně 

gotické budovy z let 1306 byly přestavěny v letech 1676–1772. 
Klášter je jednopatrovou barokní budovou čtvercového 
půdorysu, rozkládající se kolem dvou dvorů. V největším sále, 
tzv. Laudonově, je dnes zřízeno  Muzeum města Police nad 
Metují. 
 

Kamenné smírčí kříže / Policko 
Kamenné smírčí křížem u České Metuje (1501), v Bezděkově nad 
Metují a dva v Pěkově. Často se k nim váží různé pověsti. 
 
Haltýře, zvonička, dřevěná 
chata z roku 1855 / Policko 
Mezi další zajímavosti patří 

např. haltýře (studny zakryté roubenou stavbou) v Bezděkově nad 
Metují a u Petroviček, nově zrekonstruovaná zvonička (1898) v 
Bukovici nebo dřevěná chata z roku 1855 v alpském slohu na 
Hvězdě v Broumovských stěnách. 
 

Broumovské stěny / Hlavňov, západní část 
Hřbet mezi Policí n. M. a Broumovem, s řadou pískovcových 
skalních útvarů a roklí. Mezi nejznámější rokle patří Kovářova 
rokle. Nejzajímavější partie Broumovských stěn zpřístupňuje 
síť značených turistických stezek, které umožňují poměrně 
pohodlný průchod jinak těžko průstupným terénem. 
Osamocený skalní útvar Pánova věž. Supí koš (702 m n.m.) - 
vyhlídka na skalách, západně výhled na Ostaš, hřeben Čápu a 
Krkonoše, na severu Broumovská kotlina a na obzoru Javoří 

hory a polské Góry Sowie. Východním směrem hraniční Bor, polský Szczeliniec Wielki (919 m n.m.). 
Na červené značce na Hvězdu najdeme označené skalní útvary Bumbrlíček, Poštovní schránka, Mušle, 
Želva. Skalní divadlo – vyhlídka do Kovářovy rokle.  Kovářova rokle – hluboký skalní kaňon, jedna z 
nejznámějších roklí Broumovských stěn. Průchod tzv. Kovárnou (podle pověsti tady kovář koval 
zbraně pro své druhy) a Myší dírou. Mariánská jeskyně (vytesán reliéf P. Marie od sochaře O. 
Rachnera z r. 1886). Hvězda – významný výletní cíl Broumovských stěn. Barokní kaple s půdorysem 
tvaru hvězdy (r. 1733) podle projektu K. I. Dientzenhofera, vyhlídkový kamenný ochoz - pohled na 
Broumovskou kotlinu a okolní krajinu. Dřevěná chata z 19. stol. ve švýcarském stylu (restaurace). 



Broumovské stěny / Suchý Důl, Slavný, východní část 
Hřbet mezi Policí nad Metují a Broumovem, s řadou 
pískovcových skalních útvarů a roklí. Zajímavé jsou 
tzv. skalní hřiby v oblasti Slavného a Božanovského Špičáku. 
Junácká vyhlídka – vyhlídka na Hejšovinu a Bor. Božanovský 
Špičák – nejvyšší vrchol (773 m. n. m.) Broumovských stěn. 
Ze skalní vyhlídky rozhled na Božanov, Radkow, Javoří hory, 
Hejšovinu s Borem (Polsko), Machovsko. Koruna – okrajový 
vrch s výhledem do údolí Stěnavy, na Soví a Rychlebské 

hory, Králický Sněžník. Kamenná brána – skalní útvar: 5,5 m dlouhý balvan překlenující dva skalní 
bloky. Rozhled do Broumovské kotliny a na Javoří a Soví hory. 
 

Błędne Skały / Karłów/Polsko 
Góry Stolowe. Přírodní rezervace na území skalního města 
na vrcholu 852 m n.m. na hřebeni Skalniak. Atraktivní 
bludiště v pískovcových skalách (placený okruh) v puklinách 
s pravidelným uspořádáním. 
 
Ostaš / poznejte 
skalní labyrinty 
Stolová hora 

Ostaš, je přírodní dominantou Policka. Sahá až do výšky 
700 m n.m., název je pravděpodobně odvozen od jména sv. 
Eustacha – patrona lovců. Na Ostaši se nachází dva skalní 
labyrinty – horní a dolní. Najdeme zde např. skalní věž 
Cikánka, skalní útvary Mohyla smrti, Čertovo auto, Zrádce, 
Krtičkova vyhlídka či sluj Českých bratří. 
 
Typy na výlet se startem a cílem v Polici na náměstí 
Výchozím bodem trasy je polické náměstí, v jehož středu stojí empírová kašna z r. 1818 a sloup se 
sochou P. Marie Bolestné. Náměstí dominuje barokní budova radnice z r. 1718 s osmibokou věží. Z 
náměstí se vydáme po zelené značce. Cestou můžeme vidět Selendrův sloup, klášterní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie a budovy bývalého kláštera. Z kostelního náměstí pokračujeme po zelené 
značce podél hlavní silnice vedoucí na Broumov, kterou cca po 200 m přejdeme. Značení nás vyvede 
z města na tzv. Nebíčko. Od lyžařského vleku pokračujeme po louce, přejdeme silnici a potok a 
krátkým stoupáním se dostaneme k sousoší Krista na hoře Olivetské. Pokračujeme podél lesa, 
přejdeme širokou polní cestu a stezka nás přivede na silnici vedoucí do chatové osady Ostaš (možnost 
občerstvení). Zde začínají dva samostatně značené okruhy vedoucí skalními labyrinty: Horní labyrint 
(modré značení) a Kočičí skály neboli Dolní labyrint (zelené značení). Modrá značka odtud mírně klesá 
lesem až k Výří bráně, kde se okruh uzavírá a odkud se vrátíme stejnou cestou, po které jsme přišli. 
Následuje návštěva Dolního labyrintu. Tentokrát vyjdeme po zelené značce, která po cca 400m uhýbá 
ze široké cesty doprava, až k hraně okrajových skal, na vyhlídku. Zde se také nabízí možnost odbočky 
do sluje Českých bratří (cca 300m, nutné se vrátit zpět). Zelené značení nás vede dál po okrajových 
skalách. Později procházíme úzkými skalními průchody k tzv. Kočičímu hradu. Jedná se o skupinu skal 
závěru Dolního labyrintu. Tento mohutný skalní masiv je rozdělen několika úzkými průchodovými 
komíny. Odtud se musíme vrátit stejnou cestou zpět k rozcestníku u chatové osady.  Od rozcestníku 
u chatiček jdeme po modré značce na parkoviště, kde zahneme doprava k lesu. Po úzké asfaltce 
sestupujeme do Žďáru nad Metují (sledujeme zelené značení cyklotrasy). Přes obec projdeme okolo 
kravína a od kamenného křížku pokračujeme rovně, stále po značení cyklotrasy, na hlavní silnici. Na 



rozcestí se napojíme na žluté značení, které nás dovede po silnici do Police nad Metují. Nad městem 
se značka od silnice odpojuje a vede nás vpravo dolů Strážnicí a uličkami Záměstí na polické náměstí.                                                
Možnost občerstvení: Police nad Metují, chatová osada Ostaš 
 
Stolová hora Bor / stolová hora na česko-polské hranici 
Bor (850 m n.m., na polském území je nejvyšším bodem Skalniak – 915 m n.m.) - stolová hora na 
česko-polské hranici, zvaná též Machovská hora. Je součástí pískovcové skupiny polských Stolových 
hor. Na vrcholu se nachází skalní bludiště Bledne Skaly, již na polském území. Výchozím bodem pro 

tento výlet je polické náměstí. Odtud se vydáte ulicí 
Tomkova po zelené turistické značce, podél 
koupaliště až k rozcestníku Ochoz. Pokračujete dále 
po zelené, kolem kaple Pany Marie Lurdské do 
Suchého Dolu. Přibližně uprostřed vesnice u 
rozcestníku zvolíte žlutou trasu. Touto cestou se 
dostanete až do osady Slavný, kde na rozcestníku 
odbočíte doprava na modrou a pokračujete cca 4.5 
km až k dalšímu rozcestníku Řeřišný. Zde si vyberete 
červenou turistickou značku a po ní dojdete přes 

Machovskou Lhotu až do Machova na náměstí. Odtud pak pokračujte stále po modré až na stolovou 
horu Bor. Na vrcholu můžete navštívit komplex Bledné skály. Cestu zpět můžete zvolit stejnou trasou 
nebo se vrátit do Machova a odtud pokračovat do Police nad Metují autobusem. 
Možnost občerstvení: Police nad Metují, Slavný, Machov (Obecní dům), Machovská Lhota. 
 
Bischofstein / na kole na Bišík 
Cyklistický výlet na zámeček Bischofstein v osadě Skály, nejvýše osídlenou osadu na Náchodsku. 
Dominantou osady je kromě Bišíku také Černé jezero a zřícenina hradu Skály. Nedaleko se nachází 
také nová rozhledna Čáp. 

Start/cíl: Police nad Metují (25km). Z Police nad 
Metují se vydáme podél hlavní silnice směrem na 
Náchod přes Velké Petrovice. Na začátku vesnice 
Velké Petrovice před mostem odbočíme vpravo a 
napojíme se na zelenou turistickou značku, která 
nás povede malebným Maršovským údolím podél 
řeky Metuje, které zvláště v létě slouží jako základna 
skautských táborů. Údolím se dostaneme až do 
vesnice Maršov nad Metují. Stále se držíme zelené 
turistické značky. Prudkým stoupáním se 

vyhoupneme nad Maršov, několik set metrů jedeme po silnici, ze které odbočíme vpravo na cestu 
vedoucí podél lesa. Touto cestou se dostaneme až k hlavní silnici na Solovickém Dvoře. Tuto silnici 
přejedeme napojíme se na cyklostezku č. 4003 vedoucí až k osadě Skály. Po mírném, ale zato 
dlouhém stoupání dojedeme až k zámečku Bischofstein. Zámeček byl postaven v barokním stylu a v 
dnešní době slouží především jako restaurace a prostory k ubytování. V okolí zámečku se nachází 
Černé jezero, kde žije vysoký počet vážek, a také zřícenina gotického hradu Skály, která v současné 
době slouží především jako vyhlídka. Z Bišíku se vydáme po červené turistické trase, která nás dovede 
až do vesnice Javor. Při sjezdu buďte opatrní, cesta je plná různých kamenů a nerovností. Začátek 
trasy vede také mezi menšími skálami. Po příjezdu do Javoru se vydáme vpravo a po cyklostezce č.22 
dojedeme přes Dědov až do České Metuje. Na křižovatce u obecního úřadu se vydáme vlevo do kopce 
směrem na Žďár nad Metují. Při výjezdu z České Metuje nás může po levé straně zaujmout obrovský 
pískovcový smírčí kříž, který patří mezi nejkrásnější památky tohoto typu v České republice. Podle 



lidových pověstí označuje kříž místo, kde je pochován švédský voják. Náš výlet pokračuje kolem 
smírčího kříže po silnici až do Žďáru nad Metují po cyklostezce č.22 a č.4003. Projedeme kolem 
Žďárské hospody a čeká nás poslední stoupání po hlavní silnici zpět do Police nad Metují.                                                                                                
Možnost občerstvení: Police nad Metují, Bischofstein, Česká Metuje, Žďár nad Metují 

S použitím různých internetových stránek připravil M.Vořechovský 

 
 

 

STŘÍPKY Z ODBORŮ 

 
KČT Jičín 

 

 
Z Lomnice do Jilemnice 

 Lomnice nad Popelkou – Na Cikánce – Košťálov – Pupíkov – Podkamínky – Bystrá – Mříčná – Jilemnice 
20 km 
 
Autobus společnosti BUS LINE, který vyjel z Jičína, zastavil v pátek 
26.6.2020 po deváté hodině v Lomnici nad Popelkou. Vystoupil 
jsem na autobusovém nádraží a pohlédl na zataženou oblohu, jež 
vláhu vydávala. „Opravdu prší,“ řekl jsem skoro nahlas a v klidu 
pozoroval onen meteorologický jev, o němž byla řeč v Dobrém 
ránu – pořadu Dvojky Českého rozhlasu hnedle několikrát. Napadlo 
mne pochopitelně, že procházka malebnou krajinou mezi Lomnicí 
a Jilemnicí by si zasloužila den plný slunce, ale vůbec jsem si 
nepřipouštěl tuto svou akci pro déšť zrušit. V prodejně COOP jsem 
zakoupil krabičku ovocného nápoje (250 ml) a s deštníkem nad 
hlavou odcházel z městečka, v němž bývám k vidění na akcích 
zdejšího odboru KČT (Zimní výstup na horu Tábor a Jarní pochod 
Podkrkonoším). Šel jsem po modré značce. Za posledními domky 
sídelního útvaru jsem se otočil, abych si potvrdil, že mračna nad 

Táborem (678 m) jsou 
zabydlena na několik hodin. V Nových Dvorech jsem se zastavil u 
kapličky. Od rozcestí Stružinec – Na Cikánce jsem přešel na značku 
žlutou, která mne vedla mírně zvlněným terénem po lesních 
cestách. Pak šel jsem po kraji neposečené louky. V tom čase již sice 
nepršelo, leč vysoká tráva významně ovlažila obuv a kalhoty až ke 
kolenům. V dalším lesním úseku se terén prudce svažoval, blátivé 
cesty byly po přibližování dříví obtížně schůdné. Žlutá značka, která 
kdysi vedla kamenolomem, jej už několik let zleva velkým 
obloukem obchází po louce. V Košťálově jsem byl veden po místní 
komunikaci kolem koupaliště, přešel po lávce říčku Olešku, přešel 
silnici Semily – Nová Paka. Silnička zamířila do kopce. Než opustil 
jsem Košťálov, přesvědčil jsem se, že v tomto koutu obce bydlí lidé, 
kteří si potrpí na dobrý humor: u pravého kraje objevila se 
miniaturní místní tabule PUPÍKOV a pár zmenšených dopravních 



značek. Vydatné stoupání 
vedlo k rozcestí 
Podkamínky. Tam přešel 
jsem na značku zelenou, 
která přišla zleva od 
Semil přes Čikvásky. 
Místní komunikace mne 
dovedla do Bystré nad 
Jizerou.Odtud pokračoval 
jsem zvlněným terénem 

lesními cestami k rozcestí Pod Strážníkem. Následoval sestup mezi 
loukami do Mříčné. V posledních kilometrech mne čekal strmý 
výstup na hlavní silnici od Košťálova a po jejím okraji jsem došel do 
Jilemnice. (V odpoledních hodinách mne provázela jasná obloha s 
vysokou teplotou.) Cestou kolem Centra zábavy jsem nemohl nevzpomenout na své tři účasti na 
Pochodu řídícího učitele Jana Buchara v minulých letech. Pak už čekala Zvědavá ulička, která mne 
přivedla na náměstí. Pro pobyt v jednom z krkonošských center mně zůstala jen půlhodinka, což je 
pro tolik zajímavých objektů skutečně málo. Pro cestu do Jičína jsem měl z domova vyhledané 
spojení; jako příznivec železniční dopravy jsem využil možnost svezení vlakem krajinou našeho 
krásného Podkrkonoší. Jilemnici jsem opouštěl v 16:55 a po přestupech v Martinicích a v Ostroměři 
jsem přijel v 18:25 do Jičína.  
Byl to hezký letní den ! 

Text a foto J. Vaníček 

  

 
Zvičina 

11.7.2020 – 28 km. 
Nová Paka-město – Stupná – Pecka – Kal – Vyšehrad – ZVIČINA (671 m) – Podemladí – Borek – 
Vřesník – Brtev – Lázně Bělohrad 
 

Sobota 11.7.2020. Motorový vůz řady 810 nasazený jako 
osobní vlak na trase Městec Králové – Stará Paka zastavil 
v 9:30 v zastávce Nová Paka-město. Vystoupili čtyři 
cestující, z toho jeden (s párem turistických holí) zjevně 
turista – autor těchto řádků, jenž přistoupil v Ostroměři. Tak 
trochu se mně udělalo smutno po Zvičině, kterou jsem letos 
navštívil jen jednou, a to při lednovém zimním výstupu. Za 
výchozí bod pěší túry zvolil jsem tentokrát Novou Paku. 
Z vlaku jsem 
vyšel v době, 

kdy obloha vydávala vláhu. Postoupil jsem k blízkému 
rozcestníku a spokojen, že moje červená značka je na 
svém místě, vydal jsem se po ní. Průchod městem 
dlouhý dva kilometry skončil  u hotelu Štikov. Po krátkém 
úseku mezi loukami vstoupil jsem do smíšeného lesa. 
Novopacké vodopády – přírodní zajímavost – ponechal 
jsem stranou trasy. Mírným klesáním sešel jsem do 
Stupné, kde pozoroval jsem příznivý meteorologický jev 
– vodní srážky ustávaly až skončily úplně. Přešel jsem po 



lávce přes Zlatnici, za níž absolvoval jsem prudší stoupání mezi 
pastvinami. Příbytek metrů nadmořské výšky skončil u kostela sv. 
Maří Magdalény. Cestou při okraji lesa došel jsem do Pecky. Na 
náměstí povšiml jsem si, že Mariánský sloup se dočkal opravy. 
Průchod městysem obohatil jsem zastávkou na hradě. Červená 
značka vedla dál po okresní silnici až do osady Kal, kterou protéká 
svým horním tokem Bystřice. Po louce vystoupal jsem nad osadu 
Bezník a kolem (místního) Vyšehradu dokončil prvních 17 kilometrů 
sobotní trasy, a to na vrcholu Zvičiny (671 m). Na krajinné 
dominantě prodlévalo o druhé hodině odpolední pár desítek 
lidských jedinců, a to v restauraci či u venkovního posezení. Kostel 
sv. Jana Nepomuckého nebyl (ani k nahlédnutí) otevřen. Prohlédl 
jsem si směrovky a po žluté značce odebral jsem se ke zvolenému 
cíli (ze Zvičiny vzdálenému 11 kilometrů). Daleké výhledy se toho 

dne pro mlhu nekonaly. Po necelém kilometru po silnici uvítal jsem přechod na lesní cestu, po které 
jsem si chůzi liboval jen do Podemladí. Přes obec Borek vedla mne značka zas po silnici do údolí kolem 
Bystřice, odkud zamířila okrajem louky do Vřesníku. Dál mezi loukami a krátkým lesním úsekem 
dosáhl jsem osady Brtev. S vědomím, že do Jičína se nabízí více spojů, šel jsem zvolna a dovolil si ještě 
zastavení na okraji Lázní Bělohradu u rybníka Pardoubek, jehož pojmenování není komoleninou 
příjmení českého politika, ale má prý původ podle stromoví (pár dubů). Po přírodních dojmech 
červencového dne stály za vidění i lázeňské budovy se světlými fasádami. Lázně Bělohrad jsem opustil 
v 17:30 autobusem společnosti Arriva (jel na lince z Pece pod Sněžkou do hlavního města). Po letní 
turistice vystoupil jsem pár minut před 18. hodinou v Jičíně. 

Text a foto J. Vaníček 
 

Desná 
8.8.2020 – 17 km  
Josefův Důl (ž. zast.) – Mariánskohorské boudy – Protržená přehrada – Jezdecká cesta – Soušská 
silnice – Pod Černým vrchem – Knížecí cesta – Sedlo Pod Zámky – Souš (hráz přehrady) – Vodopády 
Černé Desné – Desná (ž. zast) 
 

Z kalendáře letošního roku odkrojili jsme (jedna Alenka a 
dva Janové) druhou srpnovou sobotu k návštěvě toho 
koutu Jizerských hor, z něhož tiše odtékají Bílá a Černá 
Desná. Jejich vody dobří vodní hospodáři rozhodli se již 
za časů Františka Josefa I. spoutat do dvou přehradních   
nádrží. Zatímco vodní dílo na Černé Desné dosud slouží 
svému poslání, hráz přehrady na Bílé Desné nevydržela. 
(Ke smutné události, která poznamenala zdejší kraj, 
došlo 18.9.1916.) 
Čtenáře, který pár lístků ode mne již přečetl, nepřekvapí, 
že do Jizerských hor jsme se z Jičína přepravili vlakem 

(7:32 až 10:00). Za výchozí místo pěší túry jsme zvolili Josefův Důl (kam jsme se dostali po přestupech 
v Turnově, Železném Brodě, Tanvaldu a Smržovce). Není to poprvé, před léty jsme odtud mířili do 
Hejnic, Oldřichova v Hájích i na Jizerku. Nablízku nádraží jsme s potěšením konstatovali, že údaje na 
rozcestníku odpovídají naší domácí přípravě. Po žluté značce jsme se odebrali do vyšších 
nadmořských výšek a jen vnímali blízkou říčku Jedlovou, která ozdobena je nejedním vodopádem. Za 
nastupujícího horka při modré obloze prošli jsme kolem Mariánskohorských bud. Delší zastávku jsme 
zařadili u Protržené přehrady. Z původní stavby zůstala stát šoupátková věž a odvodňovací koryto. 



Naučná stezka nabízí na svých panelech detailní informace a 
zajímavosti. Novým prvkem ve zdejší lokalitě je občerstvovací 
stánek, jenž svědčí něco o nátuře některých Čechů schopných 
hodovat i v místě připomínajícím lidskou tragédii. Stále po žluté 
značce putovali jsme – trochu schováni korunami stromů před 
sluníčkem – a po mostku překonali jsme Černou Desnou. Přešli 
jsme Soušskou silnici a zamířili k rozcestí Pod Černým vrchem, kde 
opustili jsme žlutou značku, která pokračovala na Jizerku. Po 
přehodnocení časových možností jsme odbočili vpravo po 
cyklostezce k rozcestí Sedlo Pod Zámky, tedy cestou známou nám 
především z lyžněběžeckých radovánek. (V tom úseku mám „svůj“ 
trojitý buk, jenž napomáhá mně k určení místa mezi dvěma 
křižovatkami v zimě, 
kdy cesta je zdánlivě 

pořád stejná,) Od Sedla Pod Zámky sestupovali jsme ke 
hrázi přehrady Souš, jejíž hladina se ani nepohnula. Pro 
závěrečný sestup vybrali jsme značku červenou, která 
nám dopřála nevšední pohledy na vodopády Černé 
Desné. Putování v části Jizerských hor jsme zakončili na 
vlakovém nádraží v Desné. V čase 16:18 až 18:25 jsme se 
přemístili vlakem do Jičína po přestupech ve stejných 
stanicích jako ráno. Dojmy z jizerskohorské krajiny 
zůstávají. 

Text a foto J. Vaníček 
 
 

Posezení turistů a přátel turistiky – Dobrošov 2020 
 
Rád chodím po cestách v doteku vodních toků. Je pro mne uklidňující poslouchat jejich melodii, 
pozorovat skotačení vody po kamenech, její zrychlení v úzkém korytu a naopak zpomalení v místech, 
kde se řeka rozšíří. A tak jsem skloubil dvě myšlenky – projít se proti proudu Metuje a zúčastnit se 
podzimní akce náchodských přátel nazvané „Posezení turistů a přátel turistiky – Dobrošov“, která se 
uskutečnila v sobotu 26. září 2020. 
Regionova Královéhradeckého kraje v žlutozeleném provedení zastavila toho dne v 8:15 v Novém 
Městě nad Metují. Laskavý čtenář mých lístků odhadne, že z Jičína tam to může trvat bezmála tři 
hodiny, ale ví se, že mně to nevadí, rád se svezu vlakem. Při pohledu na oblohu, jež hojně vydávala 
vláhu, jsem v myšlenkách chválil meteorology, kterým ta předpověď zase vyšla. Do deště byl jsem 
vybaven nepříliš širokým deštníkem, přestože vím, že podstatnou část oblečení neochrání a ve větru 
bude zlobit. Z důvodu možných komplikací jsem po celý den ponechal fotoaparát odpočívat. Od 
nádraží jsem se – veden modrou značkou – přemístil k rozcestí Na Rychtě, kde čekala značka červená. 
Kolem sokolovny jsem zamířil k Metuji. Jestliže jsem v úvodu vyznal lásku k cestám v doteku vodních 
toků, tento vztah byl náhle v ohrožení. Dosud jsem nevypátral, zda nahlodat to všechno chtěla sama 
příroda, je ovšem možné, že si tam v Pekle se mnou zažertovali opravdoví čerti. Po cestě proti proudu 
Metuje (po jejím pravém břehu) se zadržovala voda padající i přiteklá ze stráně v sousedství a tvořila 



rybníčky malé i přesahující šířku cesty. O své kanady 
pečuji sice dobře (ošetřuji je vojenským černidlem 
na obuv), ale na chůzi vodou to nestačilo, 
přítomnost vody v botách byla slyšitelná i poté, co 
jsem Metuji opustil. Nápad zastavit se v restauraci 
Peklo se nedal před desátou hodinou naplnit, a tak 
jsem pokračoval dál. Zůstal jsem věrný červené 
značce, ačkoliv stoupání přes Jizbici je patrně 
namáhavější než po modré přes Lipí. Kolem půl 
dvanácté jsem dosti promoklý vstoupil do Jiráskovy   
chaty. U pořadatelů jsem se zaregistroval jako 

12. účastník. Výborná polévka a pohlednice s představou, jak by měla chata vypadat po rekonstrukci, 
měly zjevně větší hodnotu než startovné 20,-Kč. V restauraci seděl jednociferný počet turistů, pohled 
na prázdné rezervované stoly byl vskutku smutný. Tak často proklamovaná moudrost, že není špatné 
počasí, snad jen špatně připravený turista, dostala trhlinu. Turisté raději do nepohody nešli. 
Z Dobrošova jsem sestupoval po červené značce k lokalitě Amerika, kde mě dohonil pan turista Toník 
ze Rtyně v Podkrkonoší. Říkal něco, že jde ještě do Pavlišova a pozval mne s sebou. Měl jsem v té 
době v mysli jiný plán, a tak nesnažil jsem se držet s ním tempo. Pohodlnější „já“ se marně snažilo 
podstrčit myšlenku odjet z Náchoda nejbližším spojem (bylo 13:20). Pokračoval jsem po červené 
značce na náměstí a lesoparkem v dotyku zámku zamířil do Kramorny, odtud po modré přes Lhotky 
do Starkoče. Nechci zatajit, že v euforii nad krásnou první podzimní sobotou jsem za osadou Lhotky 
byl nepozorný ke značení a sešel jsem ze značky. Naštěstí jsem měl správný odhad a vzal to obloukem 
kolem pomníku myslivce připomínajícího válku roku 1866, když tudy jsem šel párkrát coby účastník 
pochodu starkočských turistů. Na nádraží Starkoč jsem došel v 15:10, rychlík do Prahy (s nímž jsem 
cestoval do krajského města) odjížděl v 15:21. Po přestupu v Hradci Králové jsem do Jičína dojel 
v 17:25. Ušel jsem celkem 19 kilometrů.  
Děkuji pořadatelům, že svou tradiční akci zorganizovali. Kéž je malá účast neodradí od pořádání 
dalších turistických akcí! 

Text J. Vaníček 

 
 

 
KČT Hradec Králové 

 
Přírodní rezervace Údolí Vošmendy 

 
18. 7. 2020 – 12,6 km 
Vysoké nad Jizerou – Roztoky – PR Údolí Vošmendy – Bozkov – Jesenný 

 
Co je to Vošmenda? 21 členů KČT, odboru Hradec Králové, 
se to vydalo zjistit. 
Příznivá předpověď počasí a nadějně naplánovaná trasa 
převážně z kopce rozhodly. Autobusem ze Semil až do 
Vysokého nad Jizerou, pak dolů k potoku Vošmenda a 
nakonec k řece Kamenici a na vlak. 
Výhledy na okolí Vysokého jsou úžasné. Na jedné straně 
západní hřeben Krkonoš s Lysou horou, Kotelními jámami a 
horou Kotel, na druhé v dálce se třpytící věž na vrcholku 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A9_nad_Jizerou
https://mlbhcsewnzsa.i.optimole.com/NUpJ2bY.pVbo~384bb/w:auto/h:auto/q:90/https:/e-stopa.cz/wp-content/uploads/2020/07/Kotel.jpg


Ještědu. Po krátké cestě se dokonce na obzoru ukázaly i dva kopce 
Velkého a Malého Bezdězu. Blízký hřeben Kozákova zdobil výhled 
hodně dlouho a snad nejlépe. Po opuštění vrchu se zajímavým 
jménem Buč následoval dlouhý sestup. Nejprve do vesnice Roztoky u 
Semil a pak až k hladině potoka s neméně zajímavým jménem 
Vošmenda. 
Odkud to jméno pochází, neví asi nikdo. Nevypátrala to jednoznačně 
ani budoucí absolventka filologie ve své bakalářské práci Pomístní 
názvosloví na katastru obce Vysoké nad Jizerou. Přírodní rezervací 
Údolí Vošmendy vede naučná stezka s řadou informačních tabulí. 
Ještě jsem neviděl tak často se kroutící potok na tak malém prostoru. 
Od hluboko do okolní krajiny zaříznutého potoka se pak musí 
vystoupat otevřeným úbočím kopce Na Končinách až k cy klostezce. 

Do obce Bozkov se jde už zas jen dolů. Kromě zajímavého kostela i jeho okolí mají v centru Bozkova 
hlavně unikátní a místními i doporučovanou restauraci Dřevěnka. Podkrkonošská švestková omáčka 
ke křupavým bramboráčkům a uzenému tam byla skutečně 
vynikající. Po takovém obědě byl další sestup až k jezu na 
řece Kamenici jako odpočinek. Před odjezdem z místní 
vlakové zastávky Jesenný bylo ještě dost času na prohlídku 
místní sklářské expozice včetně nahlédnutí do útrob 
obnovené malé vodní elektrárny. To všechno stojí v části 
Jesenného, která se jmenuje Bohuňovsko. Bylo velmi 
zajímavé seznámit se jak s minulostí tohoto místa, tak 
poznat, jak se i dnes schopní lidé dokáží poprat s 
neodvratným vývojem a udržet život i v tak odlehlých 
místech. 
Průjezd vlaku bouřkovým mrakem u Dvora Králové byl dalším zpestřením už takhle parádního výletu. 
Po návratu začlo pršet hned těsně potom, co jsme přišli domů. 
Stáně Lukáškové, která výlet naplánovala a vedla, děkují tímto všichni účastníci akce. 

Text a foto: Milan Švec 

 
 

KČT Trutnov 
 

Putování podzimním Královédvorskem 
 

Je sobota 5.září, venku babí léto, počasí odpovídá 
konci léta i začátku podzimu, před osmou hodinou 
čekám na autobusovém nádraží ve Dvoře Králové. 
Autobus z Trutnova právě přijíždí a z něho vystupují 
čtyři turistky, po krátkém přivítání vyrážíme na start 
do pivovarské prodejny pivovaru Tambor. 
Zapisujeme se, dostáváme propozice pochodu a 
jako malý bonus sladký koláč, kolegyně neodolají a 
usedají k malé svačině. Koláče všem moc chutnají... 
Ale už je čas, abychom vyrazili na trasu. Po červené 
turistické značce stoupáme Sylvárovskou ulicí ke 
Krakonošově vyhlídce, kiosku a dále ke 

https://www.roztokyusemil.cz/
https://www.roztokyusemil.cz/
http://www.obecbozkov.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nav%C5%A1t%C3%ADven%C3%AD_Panny_Marie_(Bozkov)
http://www.drevenkabozkov.cz/
https://www.kajakarskamapa.cz/kamenice/
http://sklopetr-iris.cz/mala-vodni-elektrarna/
http://sklopetr-iris.cz/zdenek-petr/


stejnojmennému rozcestníku turistických cest, zde odbočíme vlevo a jdeme lesní pěšinou a po 
cyklostezce č.4133 k železniční zastávce Žireč. Přecházíme koleje a scházíme po silnici ke hřbitovní 
kapli sv. Odilona, procházíme kolem ní po žluté značce a vcházíme na louku, kde se rozprostírá Křížová 
cesta 21. století, která je vytvořena z 15 plastik (Katedrála prosby, Zvěstování, Vykoupení, Rouška 
Veroniky, Slza, Zázrak Nanebevstoupení, Hledač, Trnová koruna, Krajina kříže, Lásky bolest, Svatá 
rodina, Brána naděje, Světlo v temnotách, Obelisk a Pieta) 
Brouzdáme se travou mezi sochami a rosa nám vtéká do bot, my však se zaujetím a údivem díváme 
se na toto dílo. Na louce ještě krátce posvačíme a vydáváme se stejnou cestou zpět do cíle, zde 
dostáváme vandrovní list. 
Výšlap se všem líbil a už se prý těší na další... 

Sepsal a foto přidal Míla Vlk, který tuto akci i vedl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Brána naděje 
Autorka: Jaromíra Němcová, *1959 
 
„Postavy se v pase zlomily, aby se 
navzájem opřely. Už mezi nimi není 
napětí, zvítězila opora“. Branou je 
možné i pohlédnout vzhůru do 
bezbřehých nebes. 

 
 
 
 

 

TURISTICKÉ AKCE V KRÁLOVÉHRADECKÉ OBLASTI KČT 

OD 1.10. DO 31.12.2020 
(výběr z centrální databáze KČT) 

 

Upozornění: Vzhledem k situaci kolem nemoci Covid 19 se informujte u 
pořadatelů o konání akcí! 

 
Okolo Hradce  
03.10.20 | KČT, odbor Hradec Králové, Nový Hradec Králové, okr. Hradec Králové, 11. ročník, 
Základní škola Nový Hradec Králové – konečná MHD č.1 a 2  
 
Hvězdicový výstup na Žaltman  
03.10.20 | KČT, odbor Malé Svatoňovice, Paseky – Jestřebí bouda, okr. Trutnov, 22. ročník, 
libovolný 
 



Spadaným listím přes tři rozhledny 
17.10.20 | KČT, odbor Úpice, Úpice, okr. Trutnov, 27. ročník, u muzea na náměstí Úpice  
 
Memoriál Miroslava Petiry  
17.10.20 | KČT, odbor Trutnov, Trutnov, okr. Trutnov, 10. ročník, Janské Lázně – kolonáda  
 
Pojďte s námi  
24.10.20 | KČT, odbor Bohuslavice nad Úpou, Bohuslavice nad Úpou, okr. Trutnov, 30. ročník, 
Hřiště TJ Bohuslavice n/Ú  
 
Výstup na těžní věž jámy Jan  
28.10.20 | KČT, odbor Žacléř, Žacléř, okr. Trutnov, 3. ročník, Skanzen dolu Jan Šverma Žacléř  
 
Poslední pochod roku  
07.11.20 | KČT, odbor TJ Nová Paka, Nová Paka, okr. Jičín, 47. ročník, junácká klubovna Nová Paka  
 
Zimní táboření na Hvězdě v Broumovských stěnách  
04.12.20 - 06.12.20 | Klub přátel turistiky Spartak Police n/M, Hvězda v Broumovských stěnách, 
okr. Náchod, 57. ročník, chata Hvězda  
 
LP Krkonoš  
26.12.20 - 29.12.20 | KČT, odbor TJ Nová Paka, Vítkovice v Krkonoších, okr. Semily, 48. ročník, 
chata ZPA Nová Paka – Vítkovice  
 
Vánoční výstup na Kumburk  
29.12.20 | KČT, odbor TJ Nová Paka, Kumburk, okr. Jičín, 20. ročník, libovolně  
 
Silvestrovský výšlap  
31.12.20 | KČT, odbor Bohuslavice nad Úpou, Bohuslavice nad Úpou, okr. Trutnov, 25. ročník, 
libovolný  
 

 

 
 
 

 



 

KČT Malé Svatoňovice 
pořádá 

 
dne 3. října 2020 

HVĚZDICOVÝ VÝSTUP 
NA ŽALTMAN 

22. ročník 
 
 
Zveme všechny příznivce turistiky 
- děti v doprovodu rodičů 
- mládež 
- střední věk i seniory. 
 
Start: z libovolných míst 
Průběžný cíl: od 10.00 do 13.00 hodin  
                        Paseka – Jestřebí bouda. 
 
Odměnou všem bude vycházka v přírodě, diplom  
a hezký výhled z rozhledny v Jestřebích horách. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Spolek KČT Náchod 
Vás zve na výlet  

 

ve středu 7. října 2020 
Údolími tří novoměstských přítoků Metuje 

Trasa: Podél Libchyňského potoka na Libchyni a Jestřebí, popřípadě až na Sendraž a rozhlednu na 
Sendraži. Délku trasy přizpůsobíme podle počasí a momentální kondice. 
 
Odjezd z Náchoda vlakem v 7.21 hod. do Nového Města n. M. 
 
Návrat do NMNM a Náchoda v odpoledních hodinách. Jídlo a pití raději s sebou!  

 

 
Vedoucí : Ing.Jaroslav Rohulán - mobil: 608935310, e-mail jrohulka@gmail.com 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 



ZMĚNA TERMÍNU 
 
 
 
Je to bohužel nepříjemné, ale na základě vyhlášených opatření k zamezení šíření epidemie 
koronaviru jsme nuceni akci Tolštejn v letošním roce zrušit. Nechceme však tuto akci zrušit úplně, 

tak ji přesouváme na 17.6.2021. 

Bude zveřejněna v oblastním kalendáři. 

 
         
 

 
 
 
 

 
Klub českých turistů, 

oblast Královéhradeckého kraje 
Smiřice, Nádražní 155 

 

pořádá autobusový výlet pro seniory 

TOLŠTEJNSKÉ PANSTVÍ 
Nenáročné vandrování po Tolštejnském panství. Projdete krásnou přírodou s kouzelnými výhledy a 
prohlédnete si zajímavé památky. I když celková délka činí pouze 8 km, tak musíte počítat 
s převýšením přes 300 m. Dále výstup na vyhlídkovou plošinu na zřícenině Tolštejn a výstup na 
rozhlednu Jedlová. 

Termín: čtvrtek  17. června 2021 
Odjezd: nástupní místa a časy budou upřesněny podle přihlášek z jednotlivých odborů. Kapacita je 
omezena – pojedou maximálně čtyři autobusy. 
Program 
Pěší trasa: parkoviště nad Jiřetínem pod Jedlovou 480 m – Tolštejn 670 m (2 km) – Jedlová 774 m 
(4,5 km) – Jiřetín pod Jedlovou 450 m (8 km).  
TOLŠTEJN – nejlépe zachovaná zřícenina hradu v Lužických horách. Vyhlídková plošina je přístupná 
za vstupné 25 Kč. V areálu hradu se nachází restaurace. 
JEDLOVÁ – třetí nejvyšší vrchol Lužických hor. Kamenná rozhledna s turistickou chatou, nádherný 
kruhový výhled. Možnost občerstvení v přilehlé restauraci. 
JIŘETÍN POD JEDLOVOU – areál Křížové hory byl prohlášen kulturní památkou, křížová cesta. 
Informační středisko je otevřeno do 16.30 hodin. 
Přihlášky  
Zájemci se přihlásí ve svém odboru. 
Odbor odešle jmenné seznamy na předepsaných tiskopisech na adresu: Dana Jágrová, Nádražní 155, 
503 03 Smiřice, tel.: 736 754 180, e-mail: jagrova.dana@seznam.cz  
Cena: 150,- Kč. V ceně je zahrnuta pouze doprava. Na základě přihlášek obdrží jednotlivé odbory 
fakturu k uhrazení finančního příspěvku na jednoho účastníka. Rozdíl mezi touto částkou a 
skutečnými náklady uhradí oblast. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PŘISPĚJTE I VY SVÝM ČLÁNKEM O AKCI, NEBO TYPEM NA VÝLET! 
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