
- sraz u Ostaše
Pátek večer: 

- Dopoledne procházka na Ostaš

○ Vyhlídka Supí koš, skalní divadlo s výhledem na kovářovu rokli, ...
- V poledne přejezd na Hvězdu, odpoledne procházka po Broumovských stěnách 

- Večer přejezd do Adršpachu

Sobota:

- Adršpašsko-teplické skály
- Případně na večer se zastavit pod zříceninou Skály (Jiráskovy skály) možná přespat

Neděle:

- Tvrz Dobrošov, rozhledna Jiráskova chata
Pondělí:

Stání u Ostaše:

Adršpašské skály
18. října 2013
15:20
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Broumovské stěny
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http://www.adrspach.cz/skaly/adrspasske-skaly.html

Adršpachsske skaly - parking:   50.616694°,  16.123928°

Teplicke skaly - parking:   50.595336°,  16.148431°
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První známý skalní útvar je Indián v blízkosti hotelu Skalní město, odkud se dostaneme lipovou alejí k vlastnímu prohlídkovému okruhu, 
který začíná u pokladny č. 1. u hotelu Lesní zátiší nebo nověji také u pokladny č.2 u informačního střediska naproti železnič ní zastávce. 

Homole cukru

První významnou skálou okruhu je Strážce skal, následuje Orlí hnízdo a za ním jeden z nejhezčích útvarů Džbán jehož ouško má tvar 
Delfína. Na pravé straně cesty stojí Krakonošova lenoška a vzápětí následuje Babiččina lenoška. Za mostkem přes potok, který je vlastně 
řekou Metují, stojí na své špičce podivuhodná Cukrová homole, podepřená od dětských návštěvníků klacíky aby nespadla. Cesta se poté 
zatáčí a u rozcestí do Řeřichové rokle vpravo jsou v těsném sousedství Varhany a Helmice. Prohlídková trasa pokračuje vlevo podle Rytířské 
přilbice, viditelné však jen při ohlédnutí zpět. Volnější prostranství je Předměstí a na něm zajímavá Rukavice s Dvojčaty v peřince.

Broumovské stěny - Hvezda:   50.565042°,  16.266956°
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Gilotina

Hned za Rukavicí kde skalní masivy ponechávají jen úzký průchod stojí Gotická branka, dříve vchod do vlastního skalního města . Následuje 
Dlouhá chodba se Sloním náměstím, poté Milenka a Krakonošova ložnice, dále vlevo, vysoko ve svahu Koberce a Hříbek a až za Desaterem 
jsou volnější prostory kde stojí Zub, za ním Čertův most a vlevo jedna z největších skalních věží Eliška. Projdeme okolo Hromového kamene, 
za kterým je několik zajímavostí po pravé straně. Je tam Madonka a Trpaslíček a také hezký portrét Lvice. Tuto část prohlídky uzavírá Malé 
Náměstí se Stříbrným pramenem a Malým vodopádem. 

Velká panorama

Napravo je odbočka k Velkému vodopádu po schodišti z roku 1820 s vyhlídkou na Svatováclavskou korunu s Beránkem a skalní panoráma s 
Donským kozákem. Před vstupem do prostor dómu s vodopádem je busta Johana Wolfganga Goethe s pamětní deskou připomínající jeho 
návštěvu. 

Starostová a starosta

Nad skalním vodopádem leží romantické Jezírko s možností projížďky na pramicích. Po návratu na Malé náměstí pokračuje prohlídková 
trasa vpravo kolem Prašné brány ke Skalnímu hradu, kde je nejhezčí vyhlídka na Milence, nejvyšší a nejkrásnější sousoší přírody v celé 
oblasti. Na jejich úpatí, při cestě do Řeřichové rokle je Skalní kaplička věnovaná památce horolezců, kteří spojili svůj život se zdejšími 
skalami. Odtud pokračuje prohlídka k vyhlídce nad Řeřichovou roklí na Mileneckou horu, Skalní hrad a dvě věže Gilotiny. Násle duje Želva, 
Cukrovar se štíhlým komínem a pod ním velkolepá vyhlídka na mohutné souskalí. Vlevo je Štěpánská koruna, vprostřed Starosta a napravo 
Starostová. Mezi nimi projdeme a dlouhou úzkou Myší dírou sestoupíme ke Krakonošovu piánu. Celý prohlídkový okruh uzavírá Ska lní 
ozvěna, kde již 1783 bylo pro potěšení turistů hráno na lesní rohy a stříleno z moždíře. 

Ozvěna

Zvuk výstřelu se sedminásobně vracel od stěny Křížového vrchu. Celou prohlídku je možné ukončit po návratu procházkou okolo Lomu 
bývalé pískovny dnes přirozeně spodními prameny zatopené. Zde je také možnost projížďky na lodičkách. Turisté, kteří přicházejí od 
Informačního střediska tudy vstupují do skal - u pokladny č. 2.

Vloženo z <http://www.adrspach.cz/skaly/adrspasske-skaly.html> 

Teplické skalní město

Pohled z hradu Střmen

Hlavní vstup do teplických skal je nedaleko vlakové zastávky Teplice nad Metují - Skály nebo 2 km od centra Teplic. Do Teplických skal také 
můžete vstoupit přes Záboř od Janovic nebo Bischofsteinu. Turistický okruh je dlouhý 6 km značený modrou turistickou značkou. V jarních 
měsících (duben, květen) může být s ohledem na ochranu hnízdišť vzácných druhů ptáků část okruhu pro veřejnost přechodně uzavřena.
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Nedaleko vstupu za teplickou Ozvěnou, místa pojmenovaného podle ozvěny vracející se několikanásobně od protilehlého Lysého vrchu, můžete 
vystoupit na skalní hrad Střmen. Přístupný je po ocelovém schodišti a z vrcholu hradu, dnešní vyhlídky, je za dobrého počasí výborný výhled do 
všech světových stran.

Slon a sova

Anenské údolí - rozcestí

Sibiř

Prohlídkový okruh prochází okolo skalní kaple chrámovými stěnami, jejichž výška v některých místech přesahuje 70 metrů. Právě zde se nachází 
hnízdiště vzácného sokola stěhovavého. Cesta vystoupá kolem Kamence až k části nazvané Amfiteátr, kde je také nejvyšší bod okruhu 
Teplickými skalami - průchod u skal nazvané Slon a Sova.

Vyhlídková trasa dále pokračuje Anenským údolím ústícím do soutěsky skalního masivu zvaného Sibiř, které si díky svým chladný m klimatickým 
podmínkám dokáže udržet sníh až do letních měsíců.

Vlčí rokle - U jezírka

Teplické a Adršpašské skály spojuje Včí rokle, která je pro turisty běžně přístupná, ačkoliv je v posledních letech poněkud zanedbaná a 
neudržovaná. Cesta Vlčí roklí do Adršpašských skal k Jezírku je dlouhá necelé 4 km a ústí uprostřed turistického okruhu Adršpašskými skalami. 
Vstupenka zakoupená v jednom ze dvou skalních měst je platná v obou z nich, pokud přecházíte právě Vlčí roklí.

Vloženo z <http://www.adrspach.cz/skaly/teplicke-skaly.html> 

Ostaš

Ostas - parking:   50.557233°,  16.214391°

Ostaš
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Přírodní rezervace Ostaš, vyhlášená roku 1956, se nachází ve vrcholové části stolové hory Ostaš s výškou 700 m. Ostaš se dělí na Horní labyrint a Dolní 
labyrint a turistický okruh návštěvníkům nabízí pohledy na rozmanitou soustavu skal, jeskyní, chodeb a další bizarní útvary. Na vrcholu Ostaše skály tvoří 
náhorní plošinu. Tyto skalnaté výchozy a vrcholová Frýdlantská skála vyniknou pěknými výhledy do broumovského a polického oko lí. Ostaš stejně jako 
okolní města poskytoval lidem úkryt v dobách útlaku a ohrožení, proto se ve skalách setkáme se Slují českých bratří. Z dalších významných skalních 
útvarů zmíníme například skalní útvar Zrádce, Mohylu smrti, Čertovo auto, nebo Zbrojnoše se skupinou Medvědů.

Kočičí hrad

Dolní Ostaš

Vyhlídkový okruh je značen modrou turistickou značkou. Ke Sluji českých bratří a do Kočičích skal vede zelená značka, k Samar itánskému prameni pak 
značka modrá.

Pod Ostaší je parkoviště dostupné z Police nad Metují, nedaleko od vstupu do skal se nachází restaurace se zahrádkou. Přes zimu bývá otevřeno pouze o 
víkendech.

Vloženo z <http://www.adrspach.cz/priroda/ostas.html> 

Jiráskovy skály - Bischofstein

Kudy do skal:
Do Jiráskových skál - na Bišík - můžete dojít pěšky z Teplických skal nebo až z Adršpachu. Strmými 
serpentinami lze z Teplic nad Metují po úzké silnici vyjet na Bišík na kole nebo autem.

Skalní město:
Na kopci, kterému zdálky vévodí skála zvaná Biskup, jsou skalní útvary rozloženy ve dvou skupinách, 
které od sebe odděluje silnice a malý barokní zámeček. První se soustředí nad Černým jezírkem okolo 
bývalého hradu Skály, kde je dnes vyhlídka s výhledem na Ostaš a Polici nad Metují. Další skalní uskupení 
je okolo vrcholku kopce Čáp (786m), který je nejvýše položeným místem této oblasti. Pohled do krajiny 
však částečně omezují dokola čnící vrcholky stromů. Prochází tudy příjemná cesta skalami, která ústí do 
Teplického skalního města. 

Turistické cesty:
- Značené cesty vedou z Bišíku do Teplických skal, odkud lze pokračovat dále do Adršpachu. 
- Na opačnou stranu je možné vyrazit směrem na Ostaš a Hvězdu.
- Milovníci bicyklů mohou odtud vyrazit na okružní jízdu kolem celých Adršpašsko-teplických skal. 

Vloženo z <http://www.adrspach.cz/priroda/jiraskovy-skaly-bischofstein.html> 

Pevnost Dobrošov

- Možnost přespání
Pevnost Dobrosov - parking:   50.399300°,  16.203666°
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http://pevnost-dobrosov.kvalitne.cz/ V pondělí 28.10.2013 - státní svátek - je pevnost otevřena od 10 do 16 hodin, včetně srubu Jeřáb.

Historie pevnosti
Výstavba dobrošovské pevnosti souvisí s druhou světovou válkou. Před touto válkou rozhodla tehdejší čsl. vláda, že na obranu republiky 
proti rozpínajícímu se Německu vybuduje pohraniční opevnění. Opevnění znamenalo vyprojektování, výstavbu a vyzbrojení mnoha typů 
bunkrů. Ze strategických důvodů tekly největší investice do oblasti mezi Krkonošemi a Ostravou, kde bylo budováno opevnění nejmasivnější.
Na obrovský pahorek nad Náchodem umístili vojenští specialisté dělostřeleckou tvrz. Tvrz byla projektována jako komplex šesti bojových a 
jednoho vchodového objektu. Všechny tyto objekty byly v podzemí propojeny systémem chodeb a sálů. Posádku mělo tvořit 571 mužů VI. 
praporu 18. hraničářského pluku s velitelem pplk. gen. štábu. Úkolem tvrze bylo pomoci uchránit část Kladského průsmyku, koridor při řece 
Metuji ve směru Náchod, Česká Skalice, Hradec Králové.
Taktický průzkum terénu proběhl na Dobrošově již v zimě 1935, definitivní plán rozmístění objektů byl uzavřen v srpnu 1936. Tento průzkum 
trvala jeden týden. V květnu 1937 pak bylo vyhlášeno výběrové řízení na výstavbu tvrze, kterého se zúčastnilo osm civilních stavebních 
firem. Zakázku získala firma Kapsa a Müller z Prahy, která staveniště převzala 28.7.1937. Prvním stavebním dnem bylo 13. září 1937. Tvrz 
tvořila čtvrtý stavební podúsek ženijního skupinového velitelství (ŽSV) V. v Náchodě. Odpovědnou funkci stavbyvedoucího zastával škpt. 
stav. Ing.Vlastimil Zeithamel. Velitelem vojenského stavebního dozoru byl jmenován škpt. žen. Ing. František Zavadil, který byl také 
projektantem tvrze.
Předložený rozpočet na stavbu činil necelých 34 miliónů korun a termín dokončení byl stanoven na 24 měsíců. Zpočátku zde pracovalo 490 
dělníků, v srpnu a září 1938 potom 990 osob, z toho 30 techniků a úředníků. Práce byly dobře organizovány a probíhaly ve vysokém tempu. 
Do osudných Mnichovských událostí v září 1938 bylo vyrubáno podzemí v celkové plánované délce tj., necelé 2 km spojovacích chodeb a 
0,75 km sálů. Na povrchu byly stavebně dokončeny tři objekty – dělostřelecký srub Zelený a pěchotní sruby Můstek a Jeřáb. Proinvestováno 
bylo okolo 19 milionů Kč.
Po Mnichovské dohodě bylo opevnění ležící v Sudetech, bez boje podstoupeno Německu. Na Náchodsku, které nepatřilo do Sudet a tedy do 
německého záboru zbylo Československé armádě několik téměř vyzbrojených objektů, které se však již nevyplatilo udržovat a tak začala 
rozprodávat jejich vybavení (s výjimkou zbraní). Na Dobrošově stavební firma zahrnula šachty všech nevybudovaných objektů a také 
pomocné těžní šachty.
Po 15.březnu 1939, v době protektorátu, byla pevnost uzavřena. Po roce 1945 byla opuštěna až do 60.let, kdy se začalo jednat o jejím 
odtajnění. V roce 1968 armáda pevnost uvolnila pro účely muzea. První návštěvníci přišli 1.května 1969. V několika následující letech byly 
instalovány bezpečností prvky tak, aby prohlídka mohla být postupně rozšířena. Do konce roku 2006 tvrz navštívilo 1,85 milionu návštěvníků.

Vloženo z <http://pevnost-dobrosov.kvalitne.cz/Historie-pevnosti.html> 

Popis expozice
Návštěvník může navštívit:
a)   Výstavní síň v provozním areálu

b)   Tvrzové objekty s podzemními kasárnami
c)    Naučnou stezku

a) Výstavní síň v provozní budově pevnosti Dobrošov (dále jen PD).
Zde lze každoročně navštívit ojedinělou a zároveň toho času v Evropě největší kolekci miniatur, figurek, které ztvárňují v historickém kontextu 
Československou armádu z období před druhou světovou válkou. Ve výstavní síni probíhají také úvodní výklady průvodců, jsou zde k dispozici 
mapy, schémata a modely objektů opevnění.
b) Prohlídka tvrzových objektů a podzemních prostor
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b) Prohlídka tvrzových objektů a podzemních prostor
Při vstupu do provozního areálu PD návštěvníka zaujme dělostřelecký srub, gigantická pevnosti stavba o rozměrech 47x16 m, s tloušťkou stěn 
a stropu 3,5 m, o kubatuře 5 520 m3betonu. Prohlídka začíná právě vstupem do tohoto objektu přes ochranný příkop. V interiéru 
dělostřeleckého srubu se prochází bojovým a týlovým patrem. V horním (bojovém) patře jsou vystaveny makety houfnic vz.38 ráže10 cm, které 
připomínají hlavní výzbroj srubu. Výstavní
fotopanely při stěně patra srubu dokumentují předmnichovské události v ČSR.
V dolním (týlovém) patře lze shlédnout prostory určené pro umístění filtračního zařízení, sociálního zařízení, odpadové jímky pro nábojnice a 
ubikaci.
Z obou pater lze nahlédnout do výtahové šachty, jejíž hloubka tají dech. Dva rychlovýtahy měly propojit podzemní muniční sklady s bojovým 
patrem dělostřeleckého srubu.
Čtvercovým schodištěm s odpočívadly návštěvníci sestupují do podzemí tvrze. Podzemí je osvětleno elektrickým proudem, stavebně 

dokončené jsou zde muniční sklady, prochází se částí hlavní galerie, avšak nejvíce zaujmou rozsáhlé kasárenské prostory. Průchod podzemím 
končí pod pěchotním srubem Můstek, do jehož interiéru nás zavede poněkud dlouhé ale pohodlné schodiště. Návštěvník se nechá často zmást 
pocitem, jak nekonečně dlouhé prostory prošel, ale ve skutečnosti to byla pouze asi ¼ z celkové délky. Další velká část chodeb jsou pouze ve 
skále vyražené štoly, po více než 68 letech velmi nebezpečné.

Týlové patro pěchotního srubu Můstek je dobře zachovalé ač celý objekt byl devastován.Zde zaujme např. řešení nouzového výlezu. Bojové 
patro je těžce poškozené. V malé expozici lze spatřit fragmenty projektilů, které mají přímou souvislost s devastací objektu. Pro konečný výstup 
z útrob betonového komplexu slouží točité kovové schodiště umístěné v jedné ze čtyř šachet pro pancéřové věže. Schodiště končí na stropní 
plošině srubu Můstek a za příznivého počasí se návštěvník potěší krásným výhledem do okruhu až80 km.
Třetí z dokončených objektů srub N-S 73 Jeřáb není běžně přístupný, bývá však otevřen od státních svátcích (viz. otevírací doba). Od srubu 
Můstek je vzdálen600 ma dostaneme se k němu po vyznačených trasách. Venkovní stěny objektu nesou stopy cvičných paleb německé
pěchoty. Do interiéru srubu se vstupuje nouzovým výlezem a průvodci nám ukáží autentické dobové kresby obránců Jeřábu v jedné z ubikací.
Pozn.: Používaný český termín „srub“ byl zvolen vojenskými projektanty jako ekvivalent k cizímu „těžký bunkr“.
c) Naučná stezka Pevnost Dobrošov (dále jen NS PD)

Náchodský úsek pohraničního opevnění z roku 1938 představuje jednu z nejzajímavějších oblastí celé linie rozkládající se mezi Krkonošemi a 
městem Ostravou. Lze zde navštívit nejtěžší pevností objekty s podzemními kasárnami, spatřit těžké izolované pěchotní sruby i lehké objekty 
mnoha variant. Naučná stezka si klade za úkol přiblížit návštěvníkům alespoň část celého systému.
NS PD začíná u dělostřeleckého srubu Zelený, je značena a má dvě trasy.
Trasa č.1 vede přes sruby Polsko, Hrobka, Jirásek, Jeřáb a končí na Jiráskově chatě. Je na ni

umístěno 10 velkoplošných informačních tabulí. Tato trasa je vhodná pro turisty, kteří se hodlají vrátit k parkovišti, zastávce ČSAD, nebo k 
prohlídce pevnosti, např. po polední pauze.
Trasa č.2 vede přes sruby Polsko, Hrobka, Lom, Březinka a končí v Bělovsi u Náchoda. Obsahuje 9 popisných tabulí a je vhodná pro turisty, 

kteří směřují do Náchoda, např. k vlaku, busu, nebo do autokempu.

Vloženo z <http://pevnost-dobrosov.kvalitne.cz/Popis-expozice.html> 
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