ZAJÍMAVOSTI NA TRASE
Hronov – založen ve druhé polovině 14. století Hronem z Náchoda, od roku
1870 městem, rodné město spisovatele Aloise Jiráska a Josefa Čapka
Kostel Všech Svatých –
původně gotická stavba
(1359) přestavěna barokně (1717), dochované gotické ostění, starý hřbitov
Zvonice – masivní hranolová renesanční zvonice
z roku 1610, známa z kroniky „U nás“ od Aloise Ji- Zvonice, kostel a stará fara se sochou sv. Jana Nepomuckého
ráska
Socha sv. Jana Nepomuckého – před bývalou starou farou

13. století, vrch Homole
s pozůstatky tvrze a dvora
ze 14. století, památkově
chráněná roubená chalupa na začátku vsi od Hronova
Turov (603 m n. m.) – Blaník Jiráskova kraje, vrch
Bájemi opředená hora Turov
opředený mnoha pověstmi, údajně v podzemí spí svatováclavské vojsko, na vrcholu Jiráskova chata, momentálně mimo provoz
Maršov nad Metují – ves založena kolem roku 1250,
za třicetileté války útočiště
loupežníků, hezké roubené
chalupy
Maršovské údolí – hluboké údolí řeky Metuje, na levém ostrohu nad řekou pozůstatky hradu Vlčinec ze
14. století

HRONOV

Roubená hospůdka v Maršově nad
Metují

Rodný dům spisovatele Aloise Jiráska

Jiráskovo divadlo

Rodný dům Aloise Jiráska – možnost prohlídky interiéru
Jiráskovy sady – městský park, socha Aloise Jiráska a Jiráskovy minerální prameny „Hronovka a Regnerka“
Jiráskovo divadlo – dominantní stavba na náměstí
od architekta a zdejšího rodáka Ing. J. Freiwalda,
otevřeno v roce 1930,
v budově se nachází Muzeum Aloise Jiráska
Mariánský sloup – uprostředná náměstí figurální
reliéfy sv. Josefa, sv. Pera.
sv. Jana Křtitele, Maří Magdalény a sochy sv. Václava,
Zikmunda, Prokopa a Vojtěcha
Svobodný dvůr – původně gotická tvrz s příkopem, později přestavěna
na svobodný dvůr
Velký Dřevíč – ves založeSochy svatých na Mariánském sloupu na pány z Dubé koncem

Občerstvení na trase:
Hronov – Restaurace Radnice, nám. Čs. armády 5,
tel.: 608 319 219
– Restaurace „100“, Jiráskova 327, tel.: 491 485 383
– Pizzerie „Stella“ Náměstí Čs. armády 19,
tel.: 491 481 234
– Restaurace „U Pilouse“, Dvorská 229, tel.: 491 485 192
Velký Dřevíč
– „Hospoda Na Návsi“, Restaurace Na Koupališti
Maršov nad Metují – Roubenka s občerstvením
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KOLEM TUROVA
DO MARŠOVSKÉHO ÚDOLÍ
Pěší trasa č. 1

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis

KOLEM TUROVA DO MARŠOVSKÉHO ÚDOLÍ
Středně náročný pěší výlet z Hronova přes Velký Dřevíč
kolem Blaníku Jiráskova kraje Turova nás zavede na náhorní planinu nad osadu Maršov nad Metují, abychom posléze sestoupili do romantického údolí řeky Metuje.
Průběh trasy:
Hronov – Velký Dřevíč (1 km), Velký Dřevíč – Pustiny (5,5 km), Pustiny – Nad Bílou cestou (0,5 km),
Nad Bílou cestou – Horní Dřevíč – Maršov
(3,5 km), Maršov – Velké Petrovice, bus. (3 km),
Velké Petrovice, železniční stanice Police n. M. (1 km)
Celkem: 14,5 km, pomalou chůzí 5 hodin včetně
občerstvení

POPIS TRASY

Malebná meandry řeky Metuje v Maršovském údolí

Výchozím bodem výletu je Komenského náměstí v Hronově.
U rozcestníku turistických tras se vydáme po červené TZ směr
Velký Dřevíč. Přejdeme po mostě řeku Metuji a dále po úzké
asfaltové silnici do Velkého Dřevíče. Na první křižovatce
ve Dřevíči se dáme vpravo na most přes potok Dřevíč. Na další
křižovatce sledujeme zelenou TZ, která nás vede podél potoka
Dřevíče a celou obcí. Míjíme jez a koupaliště, přejdeme most
a po chodníku pokračujeme po zelené TZ. Dále TZ odbočí vlevo zpevněnou ulicí a po 300 metrech vlevo stoupá lesní cestou.
Pokračujeme stále po zelené TZ ve směru Pustiny. Stoupáme
nad farmou Turov podél lesa. Tento úsek je fyzicky středně náročný. Lesní cestou a pěšinami dojdeme nad místní část Zada,
kde se otevírají pohledy na nedaleký vrchol Turov 602 m n.
m. Zanedlouho dojdeme na rozcestí Pustiny. Vydáme se dále
souběžně po žluté a modré TZ k dalšímu rozcestí Nad Bílou
cestou. Po žluté TZ sestupujeme do obce Horní Dřevíč. Otevírají se pěkné výhledy na město Stárkov, Teplické a Jiráskovy
skály a vpravo na Stolové hory Hejšovinu a Bor. V Horním Dře-

víči vede žlutá TZ několik desítek metrů po silnici,
aby nás znovu navedla k potoku Dřevíči. Přejdeme
dřevěnnou lávku a stále po žluté TZ nás čeká závěrečné prudší stoupání k rozcestí Nad Horním Dřevíčem. Z malé náhorní plošiny máme severní část
Kladského pomezí jako nad dlani. Krasné kruhové
výhledy za pěkného počasí potěší oko nejednoho
turisty. Po úzké asfaltové silnici pokračujeme po zelené a žluté TZ do Maršova nad Metují. Nad osadou
je pěkné vyhlídkové místo na obec a stolovou horu
Ostaš. Sestoupíme do obce, kde nás čeká příjemná zastávka v místní roubené hospůdce. Pokračujeme po zelené TZ podél řeky Metuje malebným
Maršovským údolím. Na konci údolí za železničním
mostem dojdeme na autobusovou zastávku ve Velkých Petrovicích nebo ještě 1 kilometr po žluté TZ
k vlakovému nádraží v Polici nad Metují. Odtud se
dopravíme zpět do Hronova.

Nad Horním Dřevíčem. V pozadí „Green Valley Stárkov“.

Most přes řeku Metuji v Maršově nad Metují

