
HRONOV

Opevnění TS5 U Křížku

Východní okraj obce Zbečník s výhledem na Hronov

Dřevěná plastika a portrét knížete 
Piccolominiho, postavy z románu 
Skaláci

Jeden z dobře udržovaných statků

Zbytky malých pevností v Maternici

Skalákova studánka – 
pramen pitné vody, 1832 
používán k léčbě cholery, 
obrázky svatých, upravený 
rybníček
Zbečnické chleby – pís-
kovcové útvary připomína-
jící bochníky, pověst o pe-
kařce a žebrákovi
Maternice (567 m n. m.) 
– nejvýchodnější hřeben 
Jestřebích hor, linie ma-
lých pevnostních opevně-
ní československé armády

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE

ZA SKALÁKY
DO MATERNICE 
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EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE

Opevnění TS5 U Křížku – Objekt byl postaven v roce 
1937 v rámci československého pohraničního opevně-
ní proti nacistickému Německu, železobetonový mo-
nument II. třídy odolnosti, ve nadmořské výšce 406,25 
m n. m. byl po měsících příprav betonován od 6. do 
12. září 1937. Uvnitř jsou postupně rozšiřovány expozi-
ce z historie čs. opevnění, na památku obránců hranic 
ČSR. Je možno též zhlédnout příběh posledního letu 
členů posádky americké-
ho bombardéru B - 17G, 
který se zřítil 14. 2. 1945 
u Lázní Bělohrad.
Zbečník – ves z 15. sto-
letí, terénní pozůstatky 
tvrze Kvikova, zděný sta-
tek Broumovského typu 
z roku 1857 na východ-
ním okraji obce.

Jírova hora (484 m n. m.) 
– zalesněný vrch, z jižního 
svahu výhled na Hronov-
sko a Bor, skalní odkryv 
s araukarity

Občerstvení na trase:
Hronov – Restaurace Radnice, nám. Čs. armády 5,
tel.: 608 319 219
– Pizzerie „Stella“ Náměstí Čs. armády 19,
tel.: 491 481 234
– Restaurace „U Pilouse“, Dvorská 229,
tel.: 491 485 192
– Kavárna „Blanka“, Jiráskova 150, tel.: 737 807 475
– Restaurace „100“, Jiráskova 327, tel.: 491 485 383



Otevřené ohniště u Skalákovy studánky

Měděný chrlič studánky 

Louky pod Jírovou horou s budovou základní školy ve Zbečníku 

Bývalý svobodný dvůr za řekou Metují

páním přicházíme na 
rozcestí v Maternici. 
Naše trasa pokraču-
je po červené TZ ve 
směru do Hronova. 
Pěkným lesem plných 
malých bunkrů, které 
lemují lesní cestu jde-
me po hřebenu Ma-

ternice. Stále sledujeme červenou TZ až vy-
jdeme z lesa a otevře se nám pohled na Jírovu 
horu s vysílačem. Před Jírovou horou červená 
TZ odbočí vpravo na louky nad Zbečníkem. 
Za pěkného počasí se otevírají krásné výhledy 
na Hronov, hraniční horu Bor a Orlické hory. 
Prudší klesání nás dovede na ulici Padolí 

a červené TZ pokračuje kolem starého parku 
na Komenského náměstí (Jiráskův rodný do-
mek, zvonice a kostel Všech svatých) a dále 
na náměstí Československé armády.

 ZA SKALÁKY DO MATERNICE 
Nenáročný pěší výlet nás zavede do bezprostředního oko-

lí Hronova. Během první části uvidíme Hronov a hraniční 
horu Bor z místního kopce Chlomek. Navštívit můžeme 
rekonstruovaný pěchotní srub u Křížku. Ve druhé části se 
ponoříme do hlubokého lesa Maternice, navštívíme poutní 
Skalákovu studánku a po hřebenové stezce lemované ma-
lými řopíky se vrátíme zpět do Hronova.

Průběh trasy: 
Hronov – rozcestí Nad Zbečníkem (2 km), Nad 
Zbečníkem – rozcestí Maternice (3,5 km), rozcestí 
Maternice – U Jírovy hory (2,5 km), U Jírovy hory – 
Hronov (2,5 km)
Celkem: 10,5 km, čas: 2 - 3 hodiny

POPIS TRASY

Startem výletu je náměstí Československé armády. Dr-
žíme se zelené turistické značky, přejdeme dřevěný most 
u bývalé tvrze, později svobodného dvora. Procházíme 

ulicí Dvorskou na jejimž konci zabočíme vpravo do ulice 
Smetanova. Stále po zelené pokračujeme za železniční 
přejezd a po 100 metrech odbočíme vpravo na zpevně-
nou cestu. Vystoupáme až nad Zbečník. Zelená TZ nás 
dovede k pěchotnímu srubu TS5 „U Křížku“. Otevírají se 
pěkné výhledy na Hronov a okolí. Na rozcestí polních cest 
u mohutné lípy pokračujeme po modré TZ a za 50 metrů 
odbočíme vpravo z kopce, až dojdeme k potoku Zbečník 
ve stejnojmenné obci. Modrá TZ prochází zhruba 1 kilo-
metr obcí, aby u informační tabule na konci obce zaboči-
la na zpevněnou cestu do Maternice. Po dalším kilometru 
dojdeme k výletnímu místu Skalákova studánka, kterou 
zvěčnil ve svém díle Mistr Alois Jirásek. Mírným stou-


