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POLSKEM DO PEKLA 
Cyklotrasa č. 2

Běloves – v bývalých láz-
ních opravená kaplička 
s prameníkem známé bě-
loveské kyselky IDA 

Všeobecné informace: 
Informační centrum Hronov,
Čs. armády 500, 549 31 Hronov,
tel.: 491 483 646,
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz,
www.mestohronov.cz
Informační centrum Náchod, Kamenice 144, 
547 01 Náchod, tel.: 491 420 420
Informační centrum Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa 44,
57-350 Kudowa Zdrój, tel.: +48 748 661 387

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
Náchod – Cyklo Tony, Mlýnská tel.: 491 421 594
– Famos, Běloveská 851, tel.: 491 421 888
– Apollobikes, Kladská, tel.: 491 426 020

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA TRASE
Velké Poříčí – městys na ře-
ce Metuji, nová škola z ro-
ku 1913 je dominantou ná-
městí a chráněnou kultur-
ní památkou. Kostel Na-
vštívení Panny Marie vy-
svěcený v roce 1910. Přes 
200 let stará lípa u Hurdál-
kových na dolním konci 
městyse. 

Kudowa Zdrój – lázeňské 
město, lázeňský park z 18. 
století
Muzeum hraček – hračky 
z přelomu 19. a 20. století
Muzeum řemesel – stará 
a zaniklá řemesla regionu
Muzeum žab – zajímavá 
expozice z předmětů po-
dobným žábám, ochrana 

plazů a obojživelníků
Vodní svět – aquapark, bazén, výřivky, tobogán a další 
atrakce
Brzozowie – kostel sv. Petra a Pavla z roku 1717, hřbi-
tovní zeď a zvonice
Muzeum Studené války Kahan III. – v areálu pevnost-
ního opevnění N-71 při silnici z České Čermné na Dob-
rošov 
Pevnost Dobrošov – pev-
ností systém z let 1935 – 
1939, muzeum a expozi-
ce, naučná stezka po jed-
notlivých objektech
Jiráskova turistická chata 
– na vrchu Dobrošov (624 
m n. m), z rozhledny kru-

hový výhled na celé Klad-
ské pomezí
Peklo – údolí řeky Metuje 
a Olešenky, bohatý výskyt 
řady chráněných druhů 
rostlin a živočichů, blízko 
soutoku Metuje a Olešen-
ky Bartoňova útulna (cha-
ta) postavená podle arch. 
Dušana Jurkoviče na místě 
bývalého mlýna 

Bělovesský pevnostní 
skanzen Březinka (nad 
obcí) a pěchotní srub N-S 
84 Voda s expozicí muzea 
– čs. armády z let 1918 – 
1945 

Občerstvení na trase:
Velké Poříčí 
– Obecní dům, U Hanušů
Dobrošov – Jiráskova chata Dobrošov, tel.: 491 520 185
Peklo – Bartoňova útulna, tel.: 491 422 615
Náchod –  Hotel Hron, restaurace Pod Montací, 

Hotel Bonato, občerstvení Bavorka
Hronov – více možností viz pěší výlety.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE



Na cyklostezce v Malém Poříčí

Cyklostezka v Pekelském údolí

Bartoňova útulna v Pekle

k místu zvaném Peklo, kde můžeme obdivovat roubenou Bartoňovu 
útulnu. Rozcestník nám ukáže směr na kvalitní cyklostezku č. 4034, 

kterou pojedeme proti proudu řeky Metuje, kolem 
občerstvení na Ostrovech až k čistírně odpadních vod, 
kde cyklostezka končí. Pokračujeme přes most v Braž-
ci a za ním doprava po silnici s vyznačenými pruhy pro 
cyklisty k dalšímu mostu po kterém opět přejedeme 
Metuji. U informační tabule s cyklomapou končí tra-
sa č. 4034. Odbočením vlevo se napojíme na páteřní 
cyklotrasu č. 22, která nás vyvede stále proti proudu 
Metuje okrajovou částí Náchoda, místní částí Běloves 
a kolem pěchotního srubu „Voda“ k hraničnímu pře-
chodu. Zde musíme opatrně přejít frekventovanou 
silnici E 67 do Polska a pokračujeme cyklostezkou až 
do Velkého Poříčí 
k hostinci U Hanu-
šů. Odtud už po-
okresní komunikaci 
s cykloznačením 
č. 22 a č. 4020 doje-
deme do Hronova.

ho potoka. Značení nás po jednom kilometru vede přes mostek 
k hlavní silnici mezí Náchodem a Kudowou Zdrój. Silnici pře-
jedeme, dáme se vlevo a hned na křižovatce vpravo. Ukazatel 
nás navede do osady Brzozowie. Zprvu mírným, poté ostřej-
ším stoupáním za vesnicí opustíme Polsko a jsme zpět v čes-
kém Kladském pomezí. U hraniční cedule sledujeme cyklotrasu 
č. 4306 do obce Česká Čermná. Na návsi odbočíme vpra-
vo po cyklotrase č. 22 ve směru do Náchoda. Cestou do obce 
Dobrošov míjíme odbočku vlevo k zajímavému muzeu Studené 
války Kahan III. a před obcí k pevnostnímu systému Dobrošov 

z druhé světové války. Za obcí 
nás směrová tabule navede 
vpravo k Jiráskově chatě s roz-
hlednou a restaurací. Od chaty 
sledujeme cyklotrasu č. 4037. 
Sjedeme do obce Jizbice, v Li-
pí u hospody odbočíme vlevo 
a stále po cyklotrase č. 4037 
sjedeme do údolí řeky Metuje 

POLSKEM DO PEKLA

Cyklovýlet nás nejprve zavede sousedním Polskem se za-
jímavými místy jakou jsou kostnice v Czermne, lázeňská 
Kudowa či zapomenutá obec Brzozowie a poté vyšlape-
me k rozhledně a pevnostní linii na Dobrošově. Odměnou 
za výšlap bude příjemný sjezd do údolí řeky Metuje a jízda 
proti proudu zpět do Hronova. 
 

Průběh trasy:
Hronov – Velké Poříčí – Malá Čermná (č. 4020, 
7,5 km), Malá Čermná – Kudowa Zdrój – Słone 
– Brzozowie – hraniční přechod (polské značení 
s logem kola, 6,5 km), hraniční přechod – Česká 
Čermná (č. 4306, 1,5 km), Česká Čermná – Dob-
rošov, Jiráskova chata (č. 22, 4 km), Dobrošov 
chata – Peklo (č. 4037, 5,5 km), Peklo – Náchod 
(č. 4034, 6 km), Náchod – Hronov (č. 22, 11 km)
Celkem: 42 km, celkový čas 4 hodiny bez prohlí-
dek zajímavostí

 
POPIS TRASY 
Z náměstí Československé armády před Jiráskovým divadlem 

jedeme přes autobusové nádraží po cyklotrase č. 4020. Proje-
deme městysem Velké Poříčí, sledujeme cykotrasu č. 4020 až 
na hraniční přechod Malá Čermná. Po levé ruce objíždíme lá-
zeňský park v Kudově Zdrój s promenádou. Mineme parko-
viště a po 50 metrech odbočíme vpravo na vedlejší místní ko-
munikaci (polské značení zeleného pruhu s kolem). Na další 
křižovatce odbočíme vpravo a jedeme ulicí Słone podél místní-


