KČT Hlinsko pořádá 16. května 2020 autobusový zájezd na Broumovské stěny
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odjezd z Hlinska: v 6:00 hod od pošty (zastávka naproti sokolovně – směr Chrudim)
Předpokládaná trasa autobusu:
1) Hlinsko – Hradec Králové – Náchod – Machov, příjezd cca v 9:15 hod
2) Machov – Police nad Metují, příjezd cca 9:45 hod
3) Police nad Metují – Broumov-parkoviště, příjezd cca 10:00 hod
Odjezd z Broumova (parkoviště pod kostelem sv. Petra a sv. Pavla): v 17:00 hod.
Příjezd do Hlinska cca ve 20:30.
Cena:
člen KČT Hlinsko 230 Kč, člen KČT Hlinsko dítě 115 Kč, nečlen 380 Kč, nečlen dítě 330 Kč.
Zájezd je nutné zaplatit do 12. 4. 2020.
Platbu je možné poslat na účet č. 257781711/0300 nebo osobně paní Hudcové.
Do poznámky k platbě prosím napište jména účastníků.
Přihlášky a informace: Světluše Hudcová, Rubešova 1513, Hlinsko
tel. 775 280 360
jasvetluska@post.cz
Základní trasa je 20 km z Machova po červené hřebenovce přes Hvězdu do Broumova.
Čas na projití je cca 7:45 hod.
Popis tras:
Trasa 1) Machov – Hvězda – Broumov:
délka 20 km, stoupání 490 m, klesání 557 m, nejvyšší bod 729 m n.m. (Pánův kříž)
možnost občerstvení na trase: turistická chata Hvězda (na km 13), rest. Amerika (na km 14)
ČZ (Hřebenovka): Machov - nám., bus – Machovská Lhota-most – U Zabitého –
U Zabitého-rozc. – Machovský kříž-rozc. – Pod Božanovským Špičákem – Pánův kříž –
Pelovka – Slavenská vyhl.-odb. – Nad Slavným – Vyhlídka do Zaječí rokle-odb. – Kamenné
Hřiby-odb. – (Kamenné hřiby a vyhlídka na Čertovu tchýni a zpět) – U Ovčína – Nad
Hájkovou roklí-rozc. – U Pánovy věže-Nad Roklí (za velkou šikanou POZOR, abyste nešli
dál dolů po cyklotrase) – Supí hnízdo-vyhl., odb. – U Supího hnízda – Nad Kovářovou roklí –
Hvězda-tur. chata – Křinice-Amerika, rest. – Křinice – Broumov-nám.
Trasa 1) Machov – Hvězda – Broumov prodloužená o okruh na Božanovském Špičáku
délka 22 km, stoupání 519 m, klesání 594 m, nejvyšší bod 772 m n.m. (Božanov. Špičák)
Jako základní Trasa 1), okruh začíná u rozcestníku ŽZ: Pánův kříž – Božanovský špičákvyhlídka – ZZ: U Pánova kříže – Pánův kříž.
Trasa 2) Police nad Metují – Hvězda – Broumov:
délka 12 km, stoupání 289 m, klesání 316 m, nejvyšší bod 669 m n.m. (Hvězda)
možnost občerstvení na trase: turistická chata Hvězda (na km 6), rest. Amerika (na km 7)
ČZ: Police n. Met.-nám – Klůček-rozc. – Hlavňov-horní, bus (odtud je možné jít na Hvězdu
po snažší asfaltové silnici) – Hlavňov-ryb – Pod Kovářovou roklí – Mariánská j.-odb. – U
Kovárny – Kovářova rokle – Nad Kovářovou roklí – Hvězda-tur. chata – Křinice-Amerika,
rest. – Křinice – Broumov-nám.
V Polici nad Metují je možné navštívit Muzeum stavebnice Merkur (cca 2 h) nebo
Muzeum papírových modelů (cca 1 h).

Machovský kříž se nachází v horském sedle, které odděluje Broumovské stěny od
Stolových hor. Cesta, která zde probíhá, odedávna spojovala Policko a Machovsko s
Broumovskem a křižovala cestu z Hejšoviny na Hvězdu. Jako taková sloužila i jako poutní
cesta z Čech přes Studenou Vodu do poutního místa Vambeřic. Ještě za první republiky,
dokud neexistovala silnice z Police nad Metují do Broumova přes tzv. Pasa, snažili se
představitelé obcí Machov, Lhota, Nízká Srbská, Bělý, Vysoká Srbská a Božanov společnou
peticí prostřednictvím svého poslance prosadit stavbu silnice na Broumovsko právě tudy.
Machovský kříž je také východisko k výstupu na nejvyšší vrchol Broumovských stěn –
Božanovský špičák.
(zdroj: tagmanager.cz)

Božanovský špičák (772 m n.m.) je nejvyšším vrcholem Broumovských stěn. Jsou z něj
krásné výhledy do Broumovské kotliny i okolní pohoří. Cestou na vrchol projdete divokým
skalním bludištěm.
(zdroj: Wikipedie)

Pánův kříž (Oberfořtův) je pískovcový kříž stojící v sedle pod Božanovským Špičákem.
Kdysi se jednalo o důležité místo staré Vambeřické poutní cesty. Na tomto místě obvykle
poutníci odpočívali a modlili se. Dnes je zde rozcestí tří turisticky značených cest (červená,
zelená a žlutá) s odpočinkovým místem. Kříž z roku 1827 nese stopy poškození, cca v roce
2003 byl jeho vrchol osazen moderním kovaným křížem. Na zadní straně jsou vytesány
letopočty vzniku a opravy tohoto kříže - L.P. 1850, 1897.
Je i východištěm na okruh (žlutě značený) s výhledy a kamennou ZOO.
(zdroj: turistika.cz)

Hvězda: V roce 1670 v byl severní části Broumovských stěn pro účely pocestných vztyčen
dřevěný kříž, na kterém byla připevněna pozlacená hvězda (v nadmořské výšce okolo 760 m).
Lidé, kteří přecházeli hřeben tzv. Polické hory, se začali orientovat podle zdaleka viditelné
pozlacené hvězdy. Kořeny pojmenování tohoto místa tedy sahají někam do těchto dob.
V roce 1731 nařídil břevnovsko-broumovský opat Otmar Zinke na místě kříže postavit
z velkých pískovcových bloků kapli Panny Marie Sněžné. Projektoval ji Kilián Ignác
Dientzenhofer. Stavba byla dokončena v roce 1733 a rychle se stala velmi oblíbenou
zastávkou poutníků. Josefínské reformy ji v roce 1787 nařídily odsvěcení (zrušení) a následné
zbourání. Odstranění stavby by však bylo velmi nákladné, a tak polický občan, který ji získal v
dražbě, pouze nechal vyklidit vnitřek. I tak kaple utrpěla značnou ztrátu a začala chátrat,
resp. stávat se zříceninou.
Záchrana přišla až roce 1852 a to na základě snažení poustevníka Christiana Goldsteina a
hlavně opata Jana Rottera. Kapli opat odkupuje a opravuje. Při této příležitosti nechal opat
postavit ještě vedle kaple horskou chatu ve švýcarském stylu.
(zdroj: Wikipedie)

Broumov (německy Braunau) se nachází v okrese Náchod, kraj Královéhradecký. Žije zde
přibližně 7 400 obyvatel. Je centrem turistického regionu Broumovsko. Nejvýznamnější
památkou je broumovský barokní klášter, který je národní kulturní památkou a stal se opět
kulturním a vzdělávacím centrem regionu.
(zdroj: Wikipedie)

