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BÍLÁ STOPA PRO BĚŽKAŘE

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ

AQUACENTRA, SAUNY

ZIMNÍ TURISTIKA

Krajina Kladského pomezí je v zimních měsících nejen krásná, ale svým relié-
fem také vhodná pro běžecké lyžování. Pozvolná stoupání, mírné sjezdy,
krásné a daleké rozhledy do kraje – to jsou charakteristické znaky běžeckých
stop ve zdejším regionu. Celá síť čítá v Kladském pomezí přes 300 km upra-
vovaných tratí. Další kilometry navazujících stop upravuje rolba v polském
národním parku Góry Stolowe, v okolí osady Karlów.
Více informací na http://ski.kladskepomezi.cz

Lyžařské vleky s upravovanými sjezdovými tratěmi můžete vyzkoušet na Jano-
vičkách u Broumova, v Teplicích nad Metují (Ski Areál Kamenec), Machově,
Radvanicích (osada Studénka), Petříkovicích, Polici nad Metují (vlek Nebíčko),
Malých Svatoňovicích (Hákovna), Bělovsi u Náchoda (vlek Brabák a Maliňák),
dále na Novém Hrádku (Panská stráň) a v Olešnici v Orlických horách (Ski
Areál a snowpark Čihalka). Večerní lyžování nabízejí lyžařské areály v Teplicích
n. Met., Olešnici, Radvanicích, Petříkovicích a na Janovičkách.

Když počasí nebude přát zimním sportům, zajděte např. do krytého bazénu
nebo solno-jodových jeskyní v Náchodě. Sauny jsou k dispozici v Polici nad
Metují, Meziměstí a Náchodě. Můžete se také vydat do sousedního Polska
a užít si aquapark Vodní svět (Wodny Swiat) v Kudowě Zdrój – moderní komplex,
který nabízí plavecký bazén, bazén s umělou divokou řekou, vodní skluzavku,
saunu, solárium, jaquzzi – vířivky a dále bowling, pizzerii i jiné volnočasové
aktivity. Další zajímavé aquacentrum se nachází v polském městě Nowa Ruda.

Krásu Kladského pomezí můžete obdivovat i v zimním období, záleží jen
na počasí a výši sněhové pokrývky, která místa vám pro pěší turistiku
zpřístupní. Ze skalních měst je celoročně přístupné Adršpašské skalní město
(vstupné). I v zimě zde můžete obdivovat krásu skal, prohlídkový okruh je
udržován až k „Velkému vodopádu“. V zimní sezóně není v provozu plavba
lodí po skalním jezírku. Ostatní skalní oblasti (Teplické skály, Broumovské
stěny, Ostaš) jsou v zimním období přístupné na vlastní nebezpečí, stezky
nejsou udržované!
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letní i zimní turistika
vyhlídkové lety a skalní lezení
jízda na koni a golf
lyžování a další aktivity
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Adršpach – Infocentrum

Broumov Informační centrum Broumovska

Česká Skalice Regionální informační centrum

Červený Kostelec Informační centrum

Hronov Infocentrum

Jaroměř Informační centrum

Malé Svatoňovice Informační centrum

Náchod Informační a cestovní centrum

Nové Město nad Metují Informační centra

Police nad Metují Informační centrum

Teplice nad Metují Informační centrum

Úpice – Informační centrum
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(Muzeum bratří Čapků)

(květen - září)

Dolní Adršpach 26, 549 57 Teplice nad Metují, t: +420 491 586 012,
e-mail: info@skalyadrspach.cz, www.skalyadrspach.cz, www.adrspach.cz

Mírové náměstí 56, 550 01 Broumov, t: +420 491 524 168,
e-mail: info@broumov.net, www.broumovsko.cz, www.broumov.net

Třída T. G. Masaryka, 552 03 Česká Skalice, t: +420 491 453 870,
e-mail: infocentrum@ceskaskalice.cz, www.ceskaskalice.cz

B. Němcové 127, 549 41 Červený Kostelec, t: +420 491 461 776,
e-mail: mksck@mksck.cz, www.cervenykostelec.cz

náměstí ČSA 500, 549 31 Hronov, t: +420 491 483 646,
e-mail: info@mestohronov.cz, www.mestohronov.cz

Náměstí ČSA 16, 551 01 Jaroměř, t: +420 491 847 220,
e-mail: info@jaromer-josefov.cz, www.jaromer-josefov.cz

náměstí Karla Čapka 147, 542 34 Malé Svatoňovice, t: +420 499 886 295,
e-mail: muzeum@malesvatonovice.cz, www.malesvatonovice.cz,
www.jestrebihory.net

Kamenice 144, 547 01 Náchod,  t: +420 491 420 420,
e-mail: info@icnachod.cz, www.icnachod.cz, www.mestonachod.cz

Na Zádomí 1226 (hlavní IC),
549 01 Nové Město n. Met. , t: +420 491 472 119,
e-mail: info@muzeum-nmnm.cz, ww.novemestonm.cz

Masarykovo náměstí 75, 549 54 Police nad Metují, t: +420 491 421 501,
e-mail: infocentrum@policko.cz, www.policko.cz

Horní 13, 549 57 Teplice nad Metují, t: +420 491 581 197,
e-mail: info@teplickeskaly.com, www.teplickeskaly.com,
www.teplicenadmetuji.cz

Dr. A. Hejny 133, 542 32 Úpice, t: +420 733 739 824,
e-mail: straka@upice.cz, www.upice.cz, www.jestrebihory.net

U Zázvorky 1210 (pobočka IC)
+420 491 470 334,
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Informační centra Kladského pomezí



PĚŠÍ TURISTIKA

KLADSKÝM POMEZÍM NA KOLE

Při svých toulkách regionem oceníte dobře značené turistické trasy, které vás
zavedou nejen na všechna atraktivní místa, ale i na místa někdy neprávem opo-
míjená. Značky nechybějí ani v úzkých skalních roklinách. Na svých cestách se
seznámíte s přírodními a kulturními památkami celé oblasti. Při přecho-
dech Broumovských stěn, Javořích hor nebo Jestřebích hor vás nadchnou
nádherné výhledy do okolní krajiny. Z některých dohlédnete až na Sněžku
nebo na Kralický Sněžník.

Cyklistům slouží síť cyklotras, které jsou v terénu dobře značeny a doplněny
informačními panely a odpočívadly. Pokud patříte mezi zdatnější cyklisty, jsou
pro vás připraveny náročnější trasy v oblasti Broumovských stěn, kde se také
každoročně jezdí jeden z nejtěžších českých MTB maratonů Rallye Sudety.
Méně zdatní cyklisté rádi zavítají např. do okolí Nového Města nad Metují
a Jaroměře. V létě můžete využít cyklobusů, které vás zavezou na atraktivní
turistická místa a zase zpátky. Zapůjčení kola přímo na nádraží nabízí České
dráhy ve vlakové stanici Česká Skalice. Vypůjčené kolo vrátíte zase ve Skalici
nebo ve stanicích Červený Kostelec a Náchod.

skály, Góry Stolowe, Ostaš a Broumovské stěny. Horolezectví je povoleno
horolezcům registrovaným v ČHS nebo v organizacích začleněných do UIAA,
a to jen ve vymezených skalních oblastech nebo pod vedením instruktora
lezecké školy. Pískovcové oblasti jsou pro své přírodní hodnoty vyhlášeny
národními přírodními rezervacemi. Některé části skalních měst jsou pro
skalní lezení zcela uzavřeny nebo je lezení v nich časově omezeno. Informace
nutno předem ověřit na www.horosvaz.cz – sekce Ochrana přírody!

Rozmanitou krajinu Kladského pomezí můžete přehlédnout z četných roz-
hleden (Ruprechtický Špičák v Javořích horách, Žaltman v Jestřebích horách,
Jiráskova chata Dobrošov u Náchoda) nebo vyhlídkových míst na skalách, ze-
jména v oblasti Broumovských stěn, Bischofsteinu a Čápu u Teplic nad Metují.

Vodní nádrž Rozkoš je určena především vyznavačům vodních sportů. Pře-
hrada je rájem plachtařů, surfařů a rybářů. Její severní část je určena pro kem-
pování a koupání, v autocampu si můžete zapůjčit loďky, vodní šlapadla, surfy
a další sportovní potřeby. Horké letní dny vám zpříjemní koupání např. na
rybnících Brodský a Špinka u Červeného Kostelce nebo na koupalištích
v Teplicích nad Metují, Meziměstí, Polici nad Metují, Náchodě a Jaroměři. Pro
vodáky je celoročně sjízdná řeka Metuje. Řeka Úpa je využívána mezi Poříčím
u Trutnova a Ratibořicemi a mezi Českou Skalicí a Jaroměří. V Novém Městě
nad Metují je k dispozici půjčovna sportovních kánoí a raftů.

ROZHLEDNY A JINÁ VYHLÍDKOVÁ MÍSTA

VODNÍ RADOVÁNKY
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SVĚT Z KOŇSKÉHO HŘBETU

KRAJINA Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

KRYTÁ MOTOKÁROVÁ DRÁHA

BOWLING, TENISOVÉ KURTY, SKATEPARKY

Využijte některé z nabídek místních jezdeckých klubů nebo stylových rančů
(Ranch Gallop v Malém Poříčí, Penzion Krecbach v Adršpachu, Jezdecký klub
Ranč Slavoňov, Penzion U Suchánků v Jetřichově, Donarova samota – Jízdárna
Litoboř) a poznejte krásy Kladského pomezí přímo ze sedla. Nevšední zážitek,
kterému neodoláte!

Vychutnejte si krajinu Kladského pomezí shora! Vyhlídkové lety nad rozma-
nitou krajinou Kladského pomezí nabízí letiště Broumov, Nové Město nad
Metují, Náchod-Vysokov, Velké Poříčí a Jaroměř-Josefov.

Evropským unikátem je krytá motokárová „Horská“ dráha ve Velkém Dřevíči
u Hronova s celoročním provozem. Dráha je 710 m dlouhá, má 4 výškové
úrovně trati, 13 klopených zatáček, sjezd tunelem a rychlostní rovinky.

V každém větším městě najdete bowlingové dráhy nebo tenisové kurty. Mlá-
dež může využít vybavené skateparky pro skateboarding, freestyle bmx a mtb
v Náchodě, Jaroměři, Novém Městě nad Metují, Broumově, Úpici, Havlovicích
a Velkém Poříčí.

LÁZEŇSTVÍ, WELLNESS

RYBOLOV

HOUBAŘENÍ

GOLF

ADRENALIN VE VÝŠKÁCH

Hýčkat vás budou ve Velichovkách, lázních s více než stoletou tradicí, které se
specializují především na rehabilitaci pacientů s onemocněním pohybového
ústrojí. K jedinečné pověsti lázní přispívá zdejší velmi hustá slatina, svým slo-
žením ojedinělá na území České republiky. Z široké nabídky procedur, masáží
a wellness si určitě vyberete. Příjemnou atmosféru nabízí i polská lázeňská
městečka se svými parky – Kudowa Zdroj, Polanica Zdroj nebo Duszniki
Zdroj. Prameny železito-uhličité kyselky vyvěrají v Hronově a Náchodě-Bělovsi.

Velmi dobré podmínky pro lov ryb nabízí řeka i rybníky na území Kladského
pomezí – např. Úpa a Metuje, rybníky Batňovický, Buchťák, Brodský a další.
Hostovací povolenky si můžete zakoupit u místně příslušných rybářských
organizací. Kromě říčního rybolovu si lze zarybařit např. na místních ryb-
nících. Nejatraktivnější lokalitou pro lov velkých kaprů je bezesporu vodní
nádrž Rozkoš.

Pro sbírání hub jsou ideální podmínky v oblasti Jestřebích hor, Javořích hor,
Broumovských stěn atd., kde se nachází zachovalé listnaté, jehličnaté i smí-
šené lesy, ve kterých roste hlavně v podzimním období velké množství hub.

Půvabnou okolní přírodou a 36 jamkami vás bezpochyby nadchne golf resort
Nová Amerika u Jaroměře. Čekají na vás čtyři golfová hřiště, která uspokojí
zdatné a zkušené, ale i golfové začátečníky. Minigolf nabízí Autocamping
u vodní nádrže Rozkoš nebo na zámečku Bischofstein u Teplic nad Metují.

Chcete si zvýšit sebedůvěru nebo prověřit odvahu? Vyzkoušejte lanové cen-
trum v Adršpachu nebo v polské Kudowě Zdrój. Na své si přijdou všechny
věkové kategorie. Připraveny jsou pro vás jak individuální lanové lávky (při
jejich překonávání se jistíte pomocí dvojího bezpečného jištění), tak i tý-
mové překážky, kde záleží na spolupráci mezi účastníky a jištěním pomocí
horního jištění.

SKALNÍ LEZENÍ
Pro vyznavače skalního lezení jsou magnetem pískovcové skály. Jedná se
především o Adršpašsko-teplické skály, Křížový vrch, Bischofstein – Jiráskovy

Turistická oblast Kladské pomezí se nachází ve východních Čechách,

na hranicích s Polskem. Region je jako stvořený pro aktivní vyžití: hustá síť turis-
tických stezek pro pěší turistiku, standardně značené cyklotrasy pro horská
i trekkingová kola, vyjížďky na koních, upravované trasy pro běžecké lyžování,
jachting a windsurfing na vodní nádrži Rozkoš, skalní lezení nebo vyhlídkové
lety. Pestrá nabídka vyhoví náročnějším návštěvníkům i rodinám s dětmi.

na kole


