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14.května 2010 - pátek 
 
V 07.30 hodin odjíždíme od Domu kultury Ostrava směr Police nad Metují. Lije jak z konve, 
zamračeno. Prší po celou cestu až do cílového města. Vzhledem ke kolonám v Náchodě dojíždíme 
do Police nad Metují s hodinovým zpožděním oproti plánu. Musíme se rozhodnout, zda vymyslíme 
nějaký náhradní program nebo vyrazíme na připravenou trasu v Broumovských skalách. Většina 
účastníků zájezdu se nakonec rozhodne vyrazit do skal i za tohoto nepříznivého počasí.  
 

 
Vycházíme z Police nad Metují. Humor nás neopouštěl ani v tomto počasí. 

 
Trasa vedla:    
 
Z POLICE NAD METUJÍ po červené turistické značce (cesta Aloise Jiráska) do HLAVŇOVA. Dále 
přes KOVÁŘOVU ROKLI až na SUPÍ VYHLÍDKU. Stále po červené značce doprava na OVČÍN a 
MODRÝ KÁMEN a HÁJKOVOU ROKLÍ až k rozcestí „U KRÁSNÝCH SMRKŮ“. Dále pak po zelené 
značce do SUCHÉHO DOLU zpět do POLICE NAD METUJÍ.   
 

Celkem jsme měli ujít zhruba 12 km. S ohledem na stávající slotu jsme však trasu poněkud 
přizpůsobili počasí a trochu ji zkrátili. To podstatné z Broumovských skal (stěn) jsme však viděli.  
Někteří se vydali do muzea stavebnice Merkur, jiní rovnou do hospůdky, protože jedině tam nepršelo.     
 



    
 
Postupně se scházíme znovu u autobusu a odjíždíme do Hronova, kde máme zajištěno ubytování 
v místním penziónu „Prajzko“. Vše je již na náš příjezd připraveno, takže proces ubytování všech 
účastníků probíhá přímo bleskově. Pokoje jsou prostorné, všechny vybaveny WC a koupe lnou nebo 
sprchovacím koutem. Jsme rádi, že nám zatopili, takže si můžeme usušit promočenou výstroj a 
zejména obutí.  
Někteří ještě před večeří stačili navštívit centrum Hronova a nedaleký rodný domek spisovatele Aloise 
Jiráska.    

 
 
 Osprchováni, voňaví a převlečeni do suchého se opět setkáváme u večeře. Restaurace, kde 
večeříme, není nijak veliká, nicméně, všichni jsme se tam vměstnali. Hned se nosí na stůl, smažené 
řízečky s vařenými bramborami.  
 

 
Milan a Dana Ledničtí. 



Porce jsou veliké, ale skoro nikdo nenechává zbytky. Nějak nám v těch skalách vyhládlo. K tomu 
nějaké to pivíčko či pozdní kávičku a pomalu se rozcházíme do pokojů. Někteří ještě pokračovali na 
vlastním „mejdle“ na pokojích, či spěchali sledovat televizi nebo snad i spát.  
 
 

15.května 2010 - sobota 
 
Hurááá! Neprší!!! Hned po snídani tedy můžeme vyrazit na připravené trasy druhého dne zájezdu. 
Autobusem skoro všichni odjíždíme do nedalekého Machova. Jedna skupina (Petr a Šárka 
Karčmářovi, Tondové Klekové, Petr Sopušek a manželé Olga a Petr Valouchovi) vyrážejí přes státní 
hranici do sousedního Polska, aby tam prozkoumali Gory stolové. Druhá skupina vedená Zdeňkem 
Mustarem (Majka Bochňáková, Petra Kurková, Eva Bukovjanová, Dominik Bukovjan, Franta Skopal, 
Adéla Košňovská a Vlasta Horáková) vyráží z Machova na Bojanovský špičák a dále do druhé části 
Broumovských stěn, zde označených Polické stěny. Obě skupiny cestou vidí nádherné skalní útvary. 
Mezi jinými Kamenná vrata. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



    
Goryla v Gorach Stolovych    Szceliniec 

 
 

 
Schrtonisko na Sczelincu 

 
 

   
Niebo                Piekelko  
 
 
 
 
 



Další větší, či menší skupinky vyrážejí na kratší cestu z Machova do Hronova, která vede krásnou 
okolní krajinou.  Přestože se trochu ochladilo, místy mírně fouká, a hlavně, všude je dost rozmočené 
podloží, jsme rádi, že nám celý den neprší. Občas vykoukne i sluníčko, avšak vždy se rychle schová 
za nějaký mračoun. Jediné, co všem vadí, že je zde velký nedostatek občerstvovacích zařízení. Když 
už nějaké jsou, mají zrovna dovolenou, jako v Machově. Ani ve větším Hronově nebylo kde se 
naobědvat nebo si dát alespoň polévku. Patrně se všichni chystají na hlavní nápor v letní části 
sezóny. V Machově končily své putování obě hlavní skupiny a všichni se těšili na nějaké to orosené. 
Nu což, museli jsme počkat až do našeho penziónu.   
 

  
Důkaz, že nám v sobotu svítilo i sluníčko.  

Petra Kurková s Majkou Bochňákovou                       Franta Skopal s Vlastou Horákovou  
 
Po návratu všech skupin do penziónu v obvyklém čase, tj. v 19.00, usedáme k večeři. Tentokrát nám 
připravili kuřecí plátky s hranolky a oblohou. Po večeři mnozí sledují zápas českých reprezentantů 
s mužstvem Švýcarska na mistrovství světa v ledním hokeji. Bohužel, naši prohrávají, takže není co 
oslavovat, ale spíše zapíjet smutek. Neděláme z prohry tragedii a těšíme se na další den, přestože to 
je den, kdy se budeme muset vrátit do svých domovů.      
 
Trasy tohoto dne:  
 
Trasa I: Z MACHOVSKÉ LHOTY po modré turistické značce na rozcestí „POD HOROU“. Odtud po 
zelené značce do Polska. Po ní směrem na PASTERKU kolem chaty PTTK. Po necelých 1,5 km na 
naučnou stezku SAKALNE RZEŽBY. Po této naučné stezce opět tak 1-1,5 km až k rozcestí, kde se 
k ní připojí modrá turistická značka. Po ní až na SCZELINEK, kde se zprava připojí žlutá značka. Po 
ní doleva a zakrátko se narazí na červenou značku. Po ní pak do Karlowa a dále až na BLEDNE 
SKALY. Od těchto skal po zelené značce zpět na přechod do ČR a po modré značce přes 
MACHOVSKOU LHOTU do MACHOVA. Z Bledných skal lze sejít do Machova i po žluté značce. 
Celkem cca 22 km.    
 
Trasa II. – Z MACHOVA po červené značce na ŘEŘIŠNÝ – MACHOVSKÝ KŘÍŽ a k rozcestí 
„PANŮV KŘÍŽ. Dále po zelené k rozcestí „ZELENÝ HÁJEK“. Tam přímo a doleva na žlutou. Dále 
kolem KAMENNÉ BRÁNY až do SLAVNÉHO. Ze SLAVNÉHO pak po modré značce až k rozcestí, 
kde se setká s červenou značkou směřující doprava do MACHOVA. Celkem cca 20 km.    
 
Trasa III. – Z MACHOVA po červené značce do HRONOVA. Celkem cca 9 km.  

 
 

16.května 2010 - neděle 
 
 Den začínáme o něco později, než dny předchozí, jelikož snídaně je až v 8.30 hodin. Počasí vypadá 
vcelku dobře. Je sice oblačno až zataženo, ale neprší. Oproti předchozím dnům je chladněji, trochu 
fouká, zejména v otevřeném terénu. Je rozhodnuto, že po snídani se sbalíme a odjedeme do 
nedalekého Dobrošova, kde si někteří hodlají prohlédnout veřejnosti přístupnou PEVNOST 
DOBROŠOV.    



  
 

 
Části pevnosti Dobrošov 

 
Část pacifistů raději zvolila procházku z Dobrošova po „Jiráskově cestě“, kolem Jiráskovy chaty 
s rozhlednou, do Náchoda a prohlídku města.  
 

 
Jiráskova chata u Dobrošova 

 



    
Náchodská radnice (1902-1904) Stará radnice s Náchodským zámkem v pozadí, při pohledu 

z Masarykova náměstí  
 
Pěší skupina dorazila do Náchoda v době vhodné na oběd. Jejich hlasitý rozhovor vyslechl jeden 
z místních občanů a hned upozornil, že není vhodné jít na oběd do hotelu Beránek a už vůbec ne do 
restaurace Panorama. Pokud se chceme dobře najíst, máme navštívit restauraci „U Slovana“. Pěší 
skupina se tam vydala a musíme konstatovat, že domorodec měl pravdu. Rychlá obsluha, výborné 
jídlo, příjemné prostředí. Pro ty, kteří pojedou do Náchoda a chtějí se dobře najíst, tato restaurace se 
nachází v rohu Masarykova náměstí, hned vedle staré radnice. Na horním snímku to je ten růžový 
domeček krčící se vedle ní.  
   

 
Kostel Sv. Vavřince postavený v létech 1709 -1716 

 
Pevnostní skupina dorazila do města později autobusem a šla do jiné hospody. Oproti plánu musel 
být proto odjezd zpět do Ostravy odložen o půl hodiny. Všichni dobře najedeni usedáme do autobusu 
a v 13.30 hodin odjíždíme. Zakrátko celá osádka, snad kromě řidiče, spokojeně klimbá.  Cesta domů 
ubývá, zato přibývají tmavé mraky. Za Českou Třebovou už docela slušně prší, navíc se přidává silný 
vítr. Dopřejeme si malou zastávku u motorestu Studená Loučka nedaleko Moravské Třebové, 
abychom se vyvenčili a nakoupili speciality z Olomouckých tvarůžků. V přilehlém bufetu jich tam mají 
velký výběr.  
Za sílícího deště a větru se blížíme k Ostravě. Krátce po 17. hodině přijíždíme zpět k Domu kultury 
Ostrava, kde náš zájezd začal a definitivně končí. V rámci něho jsme poznali další krásný kousek 
naší vlasti a někteří i sousedního Polska. Na bídu, která panovala ve dny zájezdu 
v Moravskoslezském a Zlínském kraji, kromě deštivého pátku 14. května, nám přálo v  Broumovském 
výběžku vcelku i počasí. K ubytování, stravě a dopravě nelze mít nejmenších připomínek.      



 


