ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA TRASE
Stárkov – nejmenší město
Královehradeckého kraje,
650 obyvatel, založeno
v polovině 13. století pány
ze Skalice
Roubená fara – soušasná
podoba je ze druhé poloviny 17. století
Kostel sv. Josefa – původ- Stárkov, náměstí s podloubím
ně dřevěný kostel, dnešní podoba z roku 1662
Křížová cesta – od hřbitova za kostelem vede křížová
cesta s figurálními reliéfy z 19. století
Radnice – původně dřevěná stavba, dominanta
náměstí, prošla za posledních deset let rozsáhlou
rekonstrukcí, která vyvrcholila opravou fasády
v roce 1999. Nad hlavním
vchodem je umístěn znak
Stárkova, hezkou scenérii na náměstí dotvářejí
Stárkov, radnice
domy s podloubím z počátku 19. století
Vápenka – soubor zachovalých roubených chalup
Jívka – Dolní Vernéřovice – soubor zachovalých roubených chalup, malé westernové městečko
Janovice – obec ze 16. století, soubor roubených chalup v lokalitě „Betlém“,
barokní kaple sv. Antonína
Paduánského z roku 1752,
pod obcí ze směru od Jívky vlevo v osadě Nové
Domy peřejnatý úsek potoka Dřevíče s výskytem
bledule jarní
Záboř – bývalá vesnice Osada Skalka
na okraji skal
Osada Skály – osada zvaná též Bischofstein, dějiště románu Aloise Jiráska Skály.
Jádrem osady zámeček,
původně vodní tvrz. Roku
1825 zámeček upraven
do současné podoby
Hrad Skály – zřícenina
skalního hradu nad osadou ze 14. století, 1447
pobořen Slezany, vyhlídka
Skály, pension zámeček
na Ostaš a Stolové hory

Vrchol Čáp – nejvyšší
vrchol Adršpašsko-teplických skal, 786 m n. m.,
skalní vyhlídka, 1,5 km
z osady Skály
Černé jezírko – rašelinové jezírko, značený okruh
po břehu
Velké Petrovice – ves na
náhorní plošině nad řekou
Metují založena ve 13. století, dřevěná zvonice, místní část
Petrovičky – roubené chalupy

HRONOV
Černé jezírko po bývalým hradem

Občerstvení na trase:
Velký Dřevíč
– Restaurace u Autokempu tel.: 491 483 518
– „Hospoda Na Návsi“
Stárkov
– Restaurace „U Medvěda“
Jívka – Restaurace na křižovatce
Janovice – Restaurace, tel.: 499 897 162
Skály – Penzion Zámeček, tel.: 491 581 023
Bezděkov nad Metují
– Hotel Na Mýtě, Bezděkov n. M. 132,
tel.: 491 520 053
Hronov – více možností viz pěší výlety

Všeobecné informace:
Informační centrum Hronov,
Čs. armády 500, 549 31 Hronov,
tel.: 491 483 646,
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz,
www.mestohronov.cz
Zdravotnická služba:
tel.: 155 nebo tísňová linka č. 112
Nemocnice Náchod, tel.: 491 601 208,
pohotovost, tel.: 841 155 155
Opravny kol:
Hronov – KT Sport, T. G. Masaryka 24, tel.: 491 482 155
Teplice nad Metují – SPORTiv Redpoint, Horní 13,
tel.: 491 581 042
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ZA KRÁSAMI LIDOVÉ ARCHITEKTURY
KLADSKÉHO POMEZÍ
Cyklotrasa č. 1

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis

ZA KRÁSAMI LIDOVÉ ARCHITEKTURY
KLADSKÉHO POMEZÍ
Cykloturistický výlet vede z Hronova přes Stárkov a malebné vesnice a osady až na hranici skalních měst. Během výletu můžeme obdivovat rázovité roubené chalupy a usedlosti, zámeček a skalní hrad v osadě Skály
a kochat se krásnými výhledy ze silničky nad Velkými
Petrovicemi.

Průběh trasy:
Hronov – Stárkov – Janovice (20 km, č. 4020),
Janovice – Skály (8,5 km, č. 4036), Skály – Velké Petrovice (10 km, č. 4003, zelená TZ, místní
komunikace), Velké Petrovice – Petrovičky –
Hronov (č. 22, 7 km)
Celkem: 45,5 km, celkový čas 4 hodiny

POPIS TRASY
Výchozím bodem cyklovýletu je náměstí Československé
armády. Pojedeme po značené cyklotrase č. 4020 (Okruh
Stolové hory) do Velkého Dřevíče a dále do Rokytníka. Mírným stoupáním vyjedeme na křižovatku Nad Chlívci. Pokračujeme po č. 4020 a sjedeme do obce Bystré (roubené
chalupy) a dále do Stárkova, který je nejmenším městem
Královéhradeckého kraje. Cyklotrasa nás přivede do údolí
potoka Dřevíč a proti proudu šlapeme do osady Vápenka

(krásné roubené chalupy) a dále přes Dolní Vernéřovice do střediskové obce Jívka. Další stoupání proti proudu Dřevíče nás dovede do malé obce Janovice (roubené chalupy). Zhruba po 100 metrech za kostelem
odbočíme na zpevněnou cestu souběžně s červenou
TZ a čeká nás 1,5 km stoupání do Liščího sedla. Nacházíme se na západním okraji Adršpašsko-teplických
skal. Na rozcesti na Liščím sedle sledujeme cyklotrasu č. 4036 ve směru do osady Skály. Pěknou přírodou
bez velkých výškových rozdílů objíždíme Teplické
skály. Míjíme bývalou osadu Záboř, objedeme vrchol
Čápa (786 m n. m.) až uvidíme první roubené chalupy osady Skály. Útulný zámeček s restaurací vybízejí
k pěšímu prozkoumání zajímavého okolí. Skály dříve
nazývané Bischofstein po prohlídce opustíme po cyklotrase č. 4003. Musíme vystoupat do sedla u vrchu
Čihadlo (krásné výhledy na stolovou horu Ostaš, Jiráskovy skály, Stolové hory v Polsku a Polickou kotlinu)
a posléze sjezdem dojet k asfaltové komunikaci nad
Stárkovem. Opustíme cyklotrasu č. 4003 a sledujeme
zelené TZ značení. Přejedeme asfaltovou komunikaci
a znovu stoupáme k vrcholu Vysoký kámen. Zelená TZ
nás přivede na nově vyasfaltovanou místní komunikaci
k rozcestí Nad Horním Dřevíčem. Pokračujeme ve směru Maršov nad Metují, ale ihned za rozcestím se dáme
vpravo po značené modré cyklostezce. Stálým mírným
klesáním dojedeme do obce Velké Petrovice. Hned
na první křižovatce se dáme vpravo na náves. Z návsi se dáme vpravo a po místní komunikaci dojedeme na Petrovičky. Krásné výhledy na stolové hory Bor

a Hejšovinu stojí za krátkou zastávku.
Pěkná je i náves v Petrovičkách a následný sjezd na hlavní silnici Náchod
- Broumov. Po silnici číslo 303 a cyklotrase č. 22 pokračujeme za zvýšené
optarnosti až k nově opravenému
mlýnu Kozinek, kde cyklotrasa č. 22
odbočí vpravo po nové asfaltové cyklostezce podél řeky Metuje a dovede
nás přes osadu Střezina do Velkého
Dřevíče, odkud je to již kousek zpět
do Hronova.

