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Meziměstí – Mieroszów – Zdoňov/Laczna – Buková hora
– Vernéřovická studánka – Vernéřovice – Meziměstí (26 km)

Broumov – Olivětín – Janovičky – Głuszyca – Janovičky – Broumov
Trasu, při které nás čeká náročnější stoupání začínáme v Broumově, a pokračujeme po silnici do Olivětína k broumovskému pivovaru Opat. Odbočíme
vpravo a delším stoupáním dorazíme až na osadu Janovičky, do srdce Javořích
hor. Zde se můžeme občerstvit a vydat se přes turistický hraniční přechod
do Polska, do města Głuszyca, nebo pokračovat po cyklotrase Javoří hory
po lesních cestách dál v putování. Okruh Javoří hory je náročnější, a proto malým výletníkům doporučujeme: vydat se z Janoviček zpět z kopce dolů
a na prvním rozcestí odbočit vpravo a dojet do Heřmánkovic. Po náročnějším
sjezdu odbočíme vlevo a pokračujeme obcí Heřmánkovice až ke křižovatce.
Na té odbočíme znovu vlevo a pokračujeme znovu po silnici až k pivovaru
a pokračujeme zpět do Broumova.

Z Meziměstí se vydáme přes hraniční přechod ve Starostíně do Mieroszowa,
po cyklotrase č. 4020. Od místa, kde se připojí modré turistické značení,
budeme po tomto značení pokračovat stoupáním do obce Laczna, tam odbočíme doleva směr Zdoňov, po zeleném turistickém značení. Lesem po cyklotrase č. 4036 dojedeme až na Bukovou horu s Křížem smíření a odsud
po žlutém turistickém značení k Vernéřovické studánce. Poslední část cesty
pojedeme po červené turistické stezce, projedeme obcí Vernéřovice a pokračujeme dále až do Meziměstí.
Z Meziměstí wyruszymy przez przejście graniczne w Starostinie do Mieroszowa po numer utworu 4020. Od miejsca, gdzie się łączy niebieskie oznakowanie turystyczne, będziemy po tym oznakowaniu kontynuować do Łączne,
gdzie skręcimy w lewo w kierunku gminy Zdoňov po zielonym oznakowaniu
turystycznym. Lasem po numer utworu 4036 dojedziemy na Bukovou horu
z Křížem smíření. Z tego miejsca po żółtym oznakowaniu przejedziemy
do studzienki Vernéřovickiej. Czeka nas ostatnia część drogi, pojedziemy
po czerwonym oznakowaniu turystycznym, przejedziemy przez gminę Vernéřovice i kontynuujemy dalej do Meziměstí.
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Trasa, podczas której często musimy pokonać bardziej wymagające spinanie
górek, zaczyna w Broumowie, i kontynuuje po drodze do Olivětína w kierunku
do browaru broumowskiego Opat. Skręcimy w prawo i po dłuższym spinaniu
dojedziemy do miejscowości Janovičky, do serca Gór Jaworowych. Tu możemy
się lekko orzeźwić i przejść przez przejście graniczne do Polski, do miasta
Głuszyca, lub kontynuować po trasie rowerowej Javoří hory po dróżkach
leśnych. Okręg Javoří hory jest trochę trudniejszy, i dlatego mniej zdolnym
turystom polecamy: wyruszyć z Janoviček z powrotem z górki i na pierwszym
skrzyżowaniu skręcić w prawo i dojechać do miejscowości Heřmánkovice. Po wymagającym zjazdu skręcimy w lewo i kontynuujemy przez gminę
Heřmánkovice aż do skrzyżowania. Na nim skręcimy ponownie w lewo
i kontynuujemy po drodze, prowadzącej do browaru i potem już z powrotem
do Broumova.

Cyklovýlet

Police nad Metují – Suchý Důl – Božanovský Špičák –
Karłów – Błędne Skały – Pstrążna – Žďárky –
Vysoká Srbská – Bezděkov nad Metují – Police nad Metují
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Z Police n/M vystoupáme po nefrekventované silnici obcí Suchý důl
na Slavný a pokračujeme lesní asfaltkou na Pánův kříž. Po štěrkové cestě sjedeme na Machovský kříž a hraniční cestou mezi skalami dojedeme na Pasterku. Odbočíme u chaty PTTK do cesty „nad Urwiskiem“. Překřížíme silnici Radków-Karłów a po dalším kilometru odbočíme vpravo
k rašeliništi Niknąca Łąka. Překřížíme Praski a Kręgielny Trakt a souběžnou cestou se vrátíme ke Karłówu. Přejedeme sinici a po červ.t.z. vystoupáme na Lisi Grzbiet. V polovině hřebenu odbočíme po lesní cestě
vlevo, abychom kolem rašeliniště Kragle Mokradlo po naučné stezce
„Czynna ochrona ekosystemów w PNGS“ objeli skalní bludiště Błędne
Skały. Po asfaltce (freerideři po červené) sjedeme na Drogu Alexandra,
po níž traverzujeme na Bukowinu. U vyhlídky na louce odbočíme vlevo
a po bledě modrých šipkách (Rallye Sudety) sjedeme singltrek do Pstražne.
Na dolním konci vesnice je skanzen a smažírna ryb. v Dolech přejedeme
do Čech, ve Žďárkách se napojíme na šipky Sudet vedoucí přes Vysokou
Srbskou k Bezděkovu. Do Police dojedeme po silnici.
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Broumov – Adršpach – Zdoňov – Mieroszów – Meziměstí
– Jetřichov – Hejtmánkovice – Broumov
Putování začínáme na vlakovém nádraží v Broumově, kde nasedneme do vlaku a přes železniční zastávky Meziměstí a Teplice nad Metují, pokračujeme
do Adršpachu. Z Adršpachu se vydáme po hlavní silnici směr Teplice nad
Metují ke křižovatce, kde zahneme doleva do vesničky Zdoňov a celou dobu
se držíme po cyklotrase č. 4020. Zhruba po 4 km dorazíme na křižovatku, kde
odbočíme směr Mieroszów. V Mieroszówě na křižovatce odbočíme doprava
a jedeme zpět do ČR přes hraniční přechod ve Starostíně. Dorazíme do Meziměstí. Z Meziměstí pokračujeme po silnici přes obce Jetřichov a Hejtmánkovice až do Broumova.
Z Police n/M wyjedziemy po mniej ruchliwej drodze przez miejscowość Suchý
důl na Slavný i kontynuujemy po drodze asfaltowej na Krzyż Pański (Pánův
kříž). Po drodze żwirowej zjedziemy na Krzyż Machowski (Machovský kříž)
i przez drogę graniczną pomiędzy skałami dojedziemy na Pasterkę. Skręcimy
przy chacie PTTK na drogę „Nad Urwiskiem“. Na rozdrożu drogi Radków-Karlów i po dalszym kilometrze skręcimy w prawo na torfowisko Niknąca Łąka.
Przejedziemy na rozdrożu drogi Praski i Kręgielni Trakt i równoległą drogą
wrócimy do Karłowa. Przejedziemy drogę i po czerwonym szlaku wyjedziemy
na Lisi Grzbiet. W połowie grzebienia skręcimy po drodze leśnej w lewo, przejedziemy wokół torfowiska Krągle Mokradło po ścieżce edukacyjnej „Czynna
ochrona ekosystemów w PNGS“ objedziemy labirynt Błędne Skały. Po drodze
asfaltowej (freeriderzy po czerwonym szlaku) zjedziemy na Drogę Alexandra, po której trawersujemy na Bukowinę. W miejscu widokowym skręcimy
w lewo i po jasno niebieskich strzałkach (Rallye Sudety) zjedziemy singltrek
do miejsca Pstražne. Na dolnym końcu wioski znajduje się skansen i smażalnia
ryb. W miejscowości Doły przejedziemy do Czech, w Žďárkach dołączymy na
strzałki Sudetów, prowadzące przez Vysoká Srbská do Bezděkowa. Do Police
dojedziemy po drodze.
Wędrówkę rozpoczniemy na dworcu kolejowym w Broumowie, gdzie wsiądziemy do pociągu i wyruszymy do Adršpachu przejeżdżając przystanki
kolejowe Meziměstí i Teplice nad Metují. W Adršpachu pojedziemy do drodze głównej kierunek Teplice nad Metují do skrzyżowania, gdzie skręcimy
w lewo do wioski Zdoňov i cały czas posiadamy trasa rowerowa numero 4020.
Mniej więcej po 4 km dojedziemy na skrzyżowanie, gdzie skręcimy w kierunku na Mieroszów. V Mieroszowie na skrzyżowaniu skręcimy w prawo
i jedziemy z powrotem do Czech przez przejście graniczne w Starostinie.
Następnym celem to Meziměstí. W Meziměstí kontynuujemy po drodze przez
gminy Jetřichov oraz Hejtmánkovice aż do Broumowa.
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Božanov – Martínkovice – Otovice –
Tłumaczów – Radków – Božanov
Výlet začínáme v obci Božanov a pokračujeme po hlavní silnici do Martínkovic, kde na křižovatce odbočíme vpravo a po méně frekventované silnici
dorazíme přes mostek a železniční přejezd na další křižovatku, kde odbočíme vpravo. Projedeme celou obcí Otovice a přes hraniční přechod jedem
dále do Tłumaczówa. Zde odbočíme vpravo a čeká nás nejnáročnější stoupání na trase. Po vystoupání pokračujeme sjezdem do Radkówa, kde se
nabízí téměř příjemné zakončení výletu u místní vodní nádrže s názvem
Zalew. Po odpočinku nás čeká poslední část trasy, a to přejezd přes hraniční přechod zpět do Božanova.
Wycieczkę rozpoczniemy w miejscowości Božanov i kontynuujemy dalej
po głównej drodze na Martínkovice, gdzie na skrzyżowaniu skręcimy
w prawo i po mniej ruchliwej drodze dojedziemy przez mostek i przejazd
kolejowy na następne skrzyżowanie, gdzie ponownie skręcimy w prawo.
Przejedziemy przez całą miejscowość Otovice i przez przejście graniczne
dojedziemy dalej do Tłumaczowa. Tutaj skręcimy w prawo i nie ominie nas
trochę trudniejsze spinanie do góry po trasie. Po pokonaniu górki kontynuujemy przez zjazd do Radkowa, gdzie nas czeka przyjemne zakończenie wycieczki przy zbiorniku wody zwanym Zalew. Po małym odpoczynku
nastąpi ostatni etap trasy, przejście graniczne z powrotem do Božanova.
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Teplice nad Metují – Adršpach
Středně obtížná trasa kopírující převážně cykloturistickou trasu č. 4036.
Cesta vede částečně po silnicích III. třídy, ale většinou po zpevněných polních cestách. Trasa je velmi hezká, vede v bezprostřední blízkosti Adršpašsko-teplických skal s pěknými výhledy na skalní města i okolí. Za dobrého
počasí jsou např. z rozcestí Pod Zvětralým vrchem vidět Krkonoše. Trasa je
vhodná pro rodiny s dětmi. Pokud si budete chtít trasu zkrátit, můžete se
z Adršpachu vrátit zpět do Teplic nad Metují vlakem.
Średnio trudny szlak, częściowo prowadzący po drodze III klasy, jednak z większości po utwardzonych drogach polnych. Trasa jest bardzo piękna, prowadzi
w bezpośredniej bliskości Teplicko – Adrszpaszskich skał z przepięknymi widokami na skalne miasteczka i ich okolice. Podczas dobrej pogody możemy np.
od skrzyżowania Pod Zvětralým vrchem (Pod Zwietrzałym Wierzchołkiem)
widzieć Karkonosze. Trasa jest doskonała dla wycieczek rodzin z dziećmi.
Z Teplic nad Metují wyruszymy po trasie rowerowej nr 4036 do Adrszpachu,
skąd możemy wrócić z powrotem do Teplic pociągiem.

www.bikeresort.cz
www.broumovsko.cz

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis./
Projekt jest współfinansowany ze środków ERDF
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

mapový podklad © Kartografie PRAHA, a.s.

