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Vodní nádrž Rozkoš

Rozhledna Čáp v Teplických skalách

DALŠÍ ZAJÍMAVÁ MÍSTA

● Peklo - malebné údolí při soutoku Metuje a Olešenky je oblíbeným

výletním místem u Nového Města nad Metují. V údolí se nachází Bartoňova
útulna postavená ve stylu lidové secese s čertovskými motivy podle návrhu
architekta Dušana Jurkoviče. Kromě řady jídel s „pekelnými“ názvy mohou
návštěvníci okusit i med od pekelských včel.
● Maternice - krátký zalesněný hřebínek mezi obcemi Zbečník a Rokyt-

ník, který má délku přibližně 4 km a šířku 1,5 km, je zároveň jihovýchodním
výběžkem Jestřebích hor. Maternice je asi nejznámější Skalákovou studánkou, ze které v dřívějších dobách, v období epidemie cholery, brali obyvatelé
z okolí pitnou vodu. Jižně od studánky se nacházejí zajímavé pískovcové skály
ve tvaru bochníků, ke kterým se váže pověst o lakomé selce.
● Poutní místo Rokole - půvabné mariánské poutní místo Rokole se zázračným pramenem, křížovou cestou, kaplí, kostelem a Loretou se nachází na
kraji lesa nedaleko Nového Hrádku. Jeho historie sahá až do dávné minulosti,
neboť název Rokole je prastarý tvar slova „rokle“. K místu se také váže pověst
o zbloudilé mladé dívence, kterou Panna Maria vyvedla za ruku z lesa ven.
Na kopci nad Loretou se nachází schönstattská kaple, jediná svého druhu
u nás, která má základní kámen posvěcený papežem Janem Pavlem II.

● Vodní nádrž Rozkoš - přezdívaná „východočeské moře“ se rozprostírá

u České Skalice. Je oblíbeným místem především milovníků vodních a pozemních letních sportů a aktivit. Kromě mnoha atrakcí pro děti zde mohou
návštěvníci využít půjčovny skútrů TGB, kol, lodí, motorových lodí, vodních
šlapadel nebo dokonce motorových člunů. Kolem celé nádrže se nachází
rekreační střediska, hotel a kempy.
● Babiččino údolí - národní přírodní památka patří mezi nejznámější výletní
místa Kladského pomezí. Krajina byla pojmenována podle povídky „Babička“ od známé spisovatelky Boženy Němcové. Postavy z knihy zde návštěvníci
mohou potkat při tradiční akci „Za Babičkou Boženy Němcové do Ratibořic“
vždy v červnu a v adventním čase.

Bartoňova útulna v Pekle

www.kladskepomezi.cz

Božanovský Špičák

VÝZNAMNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
Na území Kladského pomezí se rozkládá chráněná krajinná oblast Broumovsko,
která byla založena 27. března 1991. Její rozloha činí 41 000 ha a zabírá přibližně polovinu turisticky významného území Kladského pomezí. Tato rozmanitá oblast je
bohatá především na skalní města a stolové hory. Na severu Kladského pomezí se
nachází další zvláště chráněné území. Je jím národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály, která byla vyhlášena v roce 1933 k ochraně zachovalých celků
skalních měst. Nepříliš daleko od ní se rozkládá národní přírodní rezervace Broumovské stěny, která byla v roce 1956 vyhlášena k ochraně krajinářsky významného nesouměrného hřbetu (kuesta) Broumovských stěn s řadou skalních měst.

HORY A SKALNÍ MĚSTA
● Adršpašsko-teplické skály - jedinečné pískovcové skalní město s úchvatnými skalními útvary patřící k nejrozsáhlejším souvislým skalním masivům
ve střední Evropě. Mezi nejznámější skalní útvary se řadí Milenci, Starosta a
Starostová, Homole cukru, Skalní koruna nebo Lední medvěd. Nejzajímavějšími partiemi skal vedou dva prohlídkové okruhy, které spojuje romantická
Vlčí rokle. Zároveň jsou i učiněným rájem pro horolezce. Pro klidnější procházku ve skalách bez přívalu turistů doporučujeme návštěvu skal mimo
sezonu nebo ve všední dny. Výchozími body do skal jsou Teplice nad Metují
a Adršpach.
● Stolová hora Ostaš (700 m n. m.) - dominanta kraje u Police nad Metují se

zajímavými skalními útvary jako Mohyla smrti, Zbrojnoš, Zrádce a další, které jsou opředeny řadou pověstí, podle nichž byly pojmenovány. Skalní části
Ostaše zpřístupňují dva okruhy: modrý – Horní labyrint a zelený, kterým se
dostanete ke Kočičím skalám, jimž vévodí mohutný skalní útvar Kočičí hrad.
Na své si zde přijdou i horolezci. Výchozími body jsou Police nad Metují, Žďár
nad Metují a chatová osada Ostaš.
● Broumovské stěny - hřeben Broumovských stěn protkaný sítí turistických
Babiččino údolí

Národní přírodní památka Babiččino údolí, kde předmětem ochrany je harmonická kulturní krajina se zbytky přirozených porostů, se rozprostírá v části údolí
Úpy přiléhající k městu Česká Skalice. Součástí je zámecký areál, dějiště povídky
„Babička“ od Boženy Němcové. Druhou národní přírodní památkou jsou Polické stěny, kde jsou chráněna zejména rozsáhlá pískovcová skalní města s mnoha
skalními hřiby a okny. V Kladském pomezí se rovněž nalézá i několik přírodních
rezervací. Jsou jimi Dubno – Česká Skalice, Farní stráň, Křížová cesta, Ostaš, Peklo a Šestajovická stráň. Z přírodních památek to jsou pak Borek, Březinka, Halín,
Kočičí skály, Louky v České Čermné, Mořská transgrese, Pískovcové sloupky, Pod
Rýzmburkem, Rašelina, Stará Metuje, Šafránová stráň, Tuří rybník a Žaltman.

Slavný, skalní hřiby

Jízda na loďkách v Adršpachu

značek se táhne krajinou Kladského pomezí a navazuje na polský národní
park Góry Stołowe. Stěny jsou jako stvořené pro ty, kteří se chtějí vyhnout
davům turistů a v klidu si vychutnávat krásy přírody a skalních vyhlídek.
Oblíbeným výletním cílem je potom barokní kaple a dřevěná chata Hvězda.
Nedaleko osady Slavný stojí tzv. skalní nebo také kamenné hřiby vytvořené
přírodou. Některé části stěn nabízejí i lezecké terény. Výchozími body jsou
Police n. Metují, Slavný, Hlavňov, Hvězda, Křinice, Martínkovice, Božanov,
Machov.

Vede jimi několik značených turistických tras a cyklistických stezek, které
mají napojení až na sousední Polsko. Po 17 km dlouhém zalesněném hřebenu se rovněž táhne souvislá linie československého opevnění budovaného
v letech 1935 – 1938. V zimě je zde pravidelně upravována běžecká stopa.
Výchozími body jsou Rtyně v Podkrkonoší, Malé Svatoňovice, Markoušovice,
Radvanice, Jívka, Stárkov, Zbečník a Červený Kostelec.
● Javoří hory - v severní části regionu se rozkládá hraniční lesnatý hřeben

s výraznými vrcholy převyšujícími okolní krajinu. Na české straně se hory
prudce svažují dolů, naopak v Polsku pokračují dalšími hřebeny a roklemi.
Důvodem pro velký kontrast mezi horami a okolní krajinou je jejich vulkanický původ. Javoří hory jsou vhodné především pro pěší turisty a částečně také
pro cykloturistiku. Výchozími body jsou Meziměstí, Vižňov, Heřmánkovice,
Janovičky a Šonov.

ROZHLEDNY A VYHLÍDKOVÁ MÍSTA
● Ruprechtický Špičák (880 m n. m.) - rozhledna na nejvyšším bodu Ja-

vořích hor s kruhovým výhledem nabízí jedinečné výhledy na Broumovské
stěny, Krkonoše, Góry Sowie, Góry Stołowe a Orlické hory. Výchozími body
pro výstup na Ruprechtický Špičák jsou Meziměstí, Vižňov, Ruprechtice a Janovičky.
● Žaltman (739 m n. m.) - stejnojmenná rozhledna je postavena na nejvyšším vrcholu Jestřebích hor Žaltmanu a nabízí pěkné pohledy na Adršpašsko-teplické skály, Javoří hory, Broumovské stěny, polské hory a další krásná
místa. Výchozími body pro výstup na Žaltman jsou Malé Svatoňovice, Radvanice a Odolov.

● Jestřebí hory - pomyslným srdcem Kladského pomezí jsou mezi turisty

● Čáp (786 m n. m.) - třináctimetrová rozhledna (otevřena 09/2014) na nej-

velmi oblíbené Jestřebí hory. Miloval je i Karel Čapek, který je ve své knize Devatero pohádek nazýval „Brendy“. Díky své poloze, členitosti a rozmanitosti
jsou ideálním místem pro pěší turistiku a cykloturistiku.

vyšším vrcholu Adršpašsko-teplických skal Čápu, nabízí úchvatné pohledy
nejen na Adršpašsko-teplické skály, ale i na Krkonoše, Orlické, Jestřebí i Javoří hory. Zajímavostí je samotná stavba rozhledny. Kvůli špatné přístupnosti

Jiráskova chata na Dobrošově

musely být její jednotlivé části přepraveny za pomoci vrtulníku, a tak byla
celá stavba smontována během několika hodin. Výchozími body jsou osada
Skály a Teplice nad Metují.
● Na Signálu (496 m n. m.) - nová rozhledna na vrchu Signálu (otevřena

12/2014) se nachází východně od Slavíkova, součásti obce Horní Radechová.
Po vystoupání sto pětadvaceti schodů se návštěvníkům nabízí nezapomenutelné pohledy na Krkonoše, Jestřebí a Javoří hory, Orlické hory a další. Výchozími body jsou Horní Radechová, Slavíkov a Hronov.
● Žernov (375 m n. m.) - rozhledna na Žernově se řadí mezi nově otevřené

rozhledny v Kladském pomezí (otevřena 11/2014). Z výšky osmnácti metrů
nabízí krásné výhledy na Krkonoše, Jestřebí hory, Broumovské stěny, Stolové
hory, Orlické hory a další. Výchozími body jsou Žernov, Babiččino údolí.
● Jiráskova chata (622 m n. m.) - Jiráskova chata na Dobrošově u Náchoda

s celoročně otevřenou rozhlednou je oblíbeným výletním místem turistů.
Patnáctimetrová vyhlídková plošina nabízí výhled do Čech i do sousedního
Polska. Výchozími body jsou Náchod, Dobrošov a Peklo.
● Rozhledna Slavětín na Markoušovickém hřebeni (708 m n. m.) - čerstvě
postavená čtyřpodlažní rozhledna (otevřena 09/2014) má výšku 22 metrů.
Z rozhledny se otevírají jedinečné výhledy na Krkonoše, Rýchory, Vraní hory,
Orlické hory nebo Českoskalicko. U rozhledny se navíc nachází nový dřevěný odpočinkový altán a dřevěný panel se zajímavými informacemi o místě.
Výchozími body jsou Markoušovice, Radvanice a Petříkovice.
● Rozhledna Sendraž (618 m n. m.) - současná rozhledna stojí na místě

původně dřevěné stavby, která však podlehla nepříznivým přírodním podmínkám a tudíž byla zbořena. Nynější kovová rozhledna byla postavena
jako součást víceúčelové věže. K vyhlídkové plošině ve výšce 23,8 m vede
145 schodů a návštěvníci z ní dohlédnou na Javoří hory, Krkonoše, Dobrošov,
Orlické hory, Zvičinu, vodní nádrž Rozkoš, Ještěd či Kunětickou horu.

