ZAJÍMAVOSTI NA TRASE

HRONOV

Městys Machov v podzimní náladě

Zvonička a roubenka v Závrchách

Machov – městys, připomínán již v roce 1354, statky
Broumovského typu a roubené chalupy
Bor (830 m n. m.) – hraniční stolová hora, Krásná
vyhlídka pod vrcholem
Rozsejpací skála – v roce
1921 se utrhl skalní balvan, z polské strany skalní
bludiště Błędne skały
Tkalcovský stezník – spojnice mezi Machovskou
Lhotou a osadou Machovské Končiny, stezka pokračuje přes Závrchy a Sedmákovice do Hronova
Posed nad Machovem
Pstrążna – polská osada,
Skaznen lidové architektury (větrný mlýn, roubené
chalupy, stodoly)

Osady Machovské Končiny, Závrchy, Sedmákovice –
zapomenuté osady pod stolovou horu Bor na pomezí
Čech a Polska. Rázovité roubené chalupy, lidová architektura
Vysoká Srbská – obec ze 13. století, kaplička z roku
1875, mohyla obětem světových válek
Občerstvení na trase:
Machov – Obecní dům,
Pstrążna – Pstruzi v Dolině
Stavů, Pstrążna 9,
tel.: +48 748 662 819
Vysoká Srbská
– Hospoda na Kopci
Pstrążna, loviště pstruhů
Hronov
– Kavárna „Blanka“, Restaurace „100“,
Restaurace Radnice, Pizzerie „Stella“
Všeobecné informace:
Informační centrum Hronov,
Čs. armády 500, 549 31 Hronov,
tel.: 491 483 646,
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz,
www.mestohronov.cz
Zdravotnická služba:
tel.: 155 nebo tísňová linka č. 112
Nemocnice Náchod, tel.: 491 601 208,
pohotovost, tel.: 841 155 155

Skanzen lidové architektury
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TKALCOVSKÝM STEZNÍKEM
PŘES SKALNÍ OSADY
Pěší trasa č. 3

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis

TKALCOVSKÝM STEZNÍKEM PŘES SKALNÍ OSADY
Výlet po úpatí stolové a dominantní hory Kladského pomezí Boru začínáme v Machově. Městys Machov je ideálním výchozím bodem do západní části Broumovských
stěn, Stolových hor a Polského příhraničí. Do Machova se
dostaneme autobusem z Hronova, kde bude cíl naší cesty.
Trasa vede po historickém tkalcovském stezníku, patníky
jsou nejlépe čitelné na značené stezce z Vysoké Srbské do
Hronova a mezi Borem a Bukowinou.
Průběh trasy:
Machov – rozcestí Pod Borem (modrá TZ, 3,5 km),
rozcestí Pod Borem – Krásná výhlídka a zpět (modrá TZ, 1 km), rozcestí Pod Borem – rozcestí Pod Bukowinou (modrá TZ, 2 km), rozcestí Pod Bukowinou
– Machovské Končiny (modrá TZ, 1,5 km), Machovské Končiny – Pstrążna (modrá TZ, 1,5 km), Pstrążna – Závrchy (modrá TZ, 1 km), Závrchy – Vysoká
Srbská (červená TZ, 3 km), Vysoká Srbská – Hronov
(červená TZ, 3 km)
Celkem: 16, 5 km, celkový čas 4 hodiny bez zastávek

POPIS TRASY
Výchozím bodem je náměstí v Machově. Naproti obchodu se nachází informační tabule a rozcestník turistických tras. My budeme sledovat modrou TZ. Poté co
projdeme Machov, míjíme skokanské můstky a pokračujeme prudším stoupáním lesem zpevněnou cestou
mezi sklaními balvany. Po 3,5 kilometrech vysoupáme
na rozcestí pod Borem. Kdo má hodně sil nevynechá
odbočku a zhruba po 400 metrech vystoupá na Krásnou vyhlídku a vrátí se po stejně cestě zpět. Pokračujeme po úpatí Boru po modré TZ již za mírného stoupání
a následného sestupování.
Za rozcestím pod Bludnými skalami stále sledujeme
modrou TZ, která vede po
historickém Tkalcovském
stezníku, po kterém chodili tkalci z Machova prodávat své zboží do Hronova
a Náchoda. Stezník kopíruje státní hranici, kterou
připomínají hraniční patníky. Na dalším rozcestí
Pod Bukowinou opustíme
Kladské pomezí a krátce
půjdeme v Polsku. StáStezník vede podél skal

le po modré TZ, která nás vyvede z lesa, míříme polní
stezkou k osadě Bukowina. Stezka vede po hranici lesa,
který máme po levé straně, až uvidíme na stromě značení. To jsme se dostali nad osadu Bukowina Kłodzka,
kterou zmiňuje Alois Jirásek ve svém díle Skaláci. Nad
osadou stezka zabočí vpravo na lesní pěšinu, kterou sestoupíme do malebné osady Machovské Končiny. Jsme
zpět v České republice. Machovské Končiny jsou zasazeny na úpatí kopce ve výběžku, kam nevede asfaltová
komunikace. Modrá TZ nás vede z kopce a za poslední
chalupou znovu překročíme hranice. Nacházíme se nad
Polskou osadou Pstrążna. Sestoupíme až na asfaltovou
silnici a míříme ke Skansenu Kultury Ludowej. Značení
pokračuje osadou a pod loviskem pstruhů stoupáme
opět lesem. Nad Pstrążnou naposledy překročíme hranici a po chvíli dojdeme do další malebné osady Závrchy. Stejně jako Machovské Končiny i zde je k vidění několik velmi pěkně zrekonstruovaných chalup a usedlostí.
U zvonice končí modrá TZ. My se napojíme na červenou a budeme po ní pokračovat až do Hronova. Ze Závrchů postupně scházíme lesem do údolí říčky Brlenky.
Procházíme osadou Sedmákovice a mírným stoupáním
dojdeme do obce Vysoká Srbská. Přijdeme na místní
křižovatku a po červené se dáme vlevo (vpravo cca 100
metrů v centru obce hostinec). Procházíme novou i původní zástavbou, až přijdeme k asfaltové silnici. Míjíme
hřbitov a pomník padlých hrdinů světových válek. Nad
Zličkem odbočíme stále po červené TZ vpravo a míříme
k takzvaným farským lesům. Polní cestou s pěknými výhledy na Ostaš, Bor a Orlické hory míříme k lesu. Poté

již sestupujeme po zpevněné cestě a červené TZ k Hronovu. Malé patníčky symbolizují značení tkalcovského
stezníku. Náš výlet končí v Hronově, kam přícházíme
od hřbitova, kolem kostela Všech svatých a renesanční
zvonice. Značení nás přivede k rodnému domku Aloise
Jirásek a na náměstí Československé armády.

