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Z Broumova na Ruprechtický Špičák 
a zase zpátky 

Broumov – Olivětín – Janovičky – Ruprechtický Špičák – 
Ruprechtice – Hynčice – Broumov 

Krásný cyklistický výlet kombinuje cestování po silnicích i lesních cestách. 
Odstartujeme z centra města Broumova po žluté turistické trase do 
městské části Olivětín. Zde se nachází možnost naší první zastávky – 
návštěva výrobních prostor a muzea pivovarnictví v Pivovaře Broumov. 
Pokračujeme dále po svažité komunikaci do Benešova a na Janovičky.  
Po náročném výšlapu se zde určitě zastavíme a užijeme si nádherného 
výhledu do Broumovské kotliny a na pásmo Broumovských stěn i Javořích hor. 
Nacházíme se téměř na samé hranici s Polskem. Dále pokračujeme po modré 
značce již v terénu, v zalesněných kopcích Javořích hor. Zhruba v polovině 
výletu dorazíme na volně přístupnou rozhlednu Ruprechtický Špičák. Jedná 
se o nejvyšší bod (881 m n. m.) české části Javořích hor. Železná vyhlídková 
konstrukce je vysoká téměř 30 m a nahoru vede 100 schodů. Před pár lety 
tu došlo k požáru, proto je vrchol v současnosti téměř zcela odlesněný.  
Díky tomu se nám otevře impozantní výhled do širokých dálek. Za dobrého 
počasí uvidíme Krkonoše, Orlické hory či Králický Sněžník. Cestu zpět 
zvolíme po turistické cyklostezce č. 4002 „Javoří hory“ přes obce Ruprechtice  
a Hynčice zpátky do Broumova. 

Z Broumova na Ruprechtický Špičák  
i z powrotem

Broumov – Olivětín – Janovičky – Ruprechtický Špičák – 
Ruprechtice – Hynčice – Broumov 

Piękna wycieczka rowerowa trasą prowadzącą po szosach i drogach leśnych. 
Wyprawę rozpoczniemy w centrum miasta Broumov, jadąc po żółtym 
szlaku turystycznym do broumovskiej dzielnicy Olivětín. W tym miejscu 
możemy zrobić pierwszy przystanek naszej wycieczki – zwiedzenie zakładu 
produkcyjnego i muzeum browarnictwa w browarze Pivovar Broumov. 
Następnie pokonamy strome podejście do miejscowości Benešov i dalej  
w kierunku wsi Janovičky, gdzie możemy odetchnąć po trudnym podjeździe 
podziwiając piękną panoramę Kotliny Broumowskiej, pasma Ścian 
Broumowskich i Gór Suchych. Dotarliśmy już pod samą granicę państwa. 
Kontynuujemy po niebieskim szlaku jadąc zalesionym, pofalowanym 
terenem Gór Suchych. Mniej więcej w połowie wycieczki dotrzemy do 
ogólnodostępnej wieży widokowej na szczycie Ruprechtický Špičák, który 
jest najwyższym punktem (881 m n.p.m.) czeskiej części Gór Suchych. 
Wysokość stalowej konstrukcji to niemal 30 m, a do góry prowadzi 100 
stopni. Kilka lat wcześniej doszło do pożaru, z powodu którego na szczycie 
prawie nie ma drzew. Dzięki temu otwierają się stąd imponujące, dalekie 
widoki. Przy dobrej pogodzie zobaczymy Karkonosze, Góry Orlickie i Masyw 
Śnieżnika. Wracamy turystycznym szlakiem rowerowym nr 4002 „Góry Suche” 
przez miejscowości Ruprechtice i Hynčice do Broumova.
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2 Nowa Ruda volá na výlet v sedle 
kola

Nowa Ruda, Słupiec – Góra Wszystkich Świętych – Góra 
Św. Anny – centrum města – bývalý černouhelný důl – 
lezecká stěna – Nowa Ruda, Słupiec

Město Nowa Ruda se rozhodlo připojit ke stávající dobře značené síti tras 
pro pěší a cyklisty, díky které se turisté mohou bezpečně pohybovat po 
okolí. Výlet můžeme zahájit na nové cyklostezce začínající v novorudské 
místní části Słupiec u vjezdu na Osiedle Waryńskiego. Při průjezdu ulicí 
Broniewskiego vjedeme na značenou trasu pro pěší a turisty nazvanou 
„Dvě věže“ (Dwie wieże), která vede na vrchol hory Všech svatých (Góra 
Wzsystkich Świętych), kde se nachází rozhledna. Odtud pak pokračujeme 
po stejné trase na vrchol hory sv. Anny (Góra Św. Anny), na které stojí další 
rozhledna, postavená z místního červeného pískovce. Poté sjedeme na 
náměstí a vydáme se dále ulicí Cmentarna, kde si odložíme kolo na parkovišti 
pro kola. Město si prohlédneme pěšky, například po značené vycházkové 
trase nazvané „Hradiště nad řekou Włodzicí” (Gród nad rzeką Włodzicą), 
která začíná u kašny Rudek. Po prohlídce centra města nasedneme na kolo 
a ulicemi Piastów, Przechodnia a Józefa Piłsudskiego dojedeme až na ulici 
Obozowa, kde najdeme největší atrakci města – bývalý černouhelný důl. 
Po trase označené kladívkem se pak dostaneme k nejvyšší lezecké stěně  
v Polsku, od které se můžeme vrátit na začátek cyklostezky v blízkosti čtvrti 
Osiedle Waryńskiego.

Nowa Ruda woła do przejażdżki dookoła

Nowa Ruda, Słupiec – Góra Wszystkich Świętych – Góra 
Św. Anny – centrum miasta – Dawna Kopalnia Węgla – 
Ścianka wspinaczkowa – Nowa Ruda, Słupiec

Nowa Ruda postanowiła włączyć się w istniejącą, dobrze oznakowaną 
sieć tras pieszo-rowerowych, dzięki którym turysta w sposób bezpieczny 
może przemieszczać się po naszym terenie. Trasę można rozpocząć na 
nowej ścieżce rowerowej, która ma swój początek w Słupcu, przy wjeździe 
na Osiedle Waryńskiego. Jadąc ulicą Broniewskiego należy włączyć się  
w oznakowany szlak pieszo-rowerowy „Dwie wieże”, który prowadzi na szczyt 
Góry Wszystkich Świętych z wieżą widokową. Stamtąd, przemierzając szlak, 
wjechać na szczyt Góry Św. Anny z druga wieżą z lokalnego czerwonego 
piaskowca. Następnie zjechać ulicą Nowa Osada do ulicy Sybiraków, po której 
prowadzi nowopowstały szlak rowerowy. Zjechać do rynku, a następnie na 
ulicę Cmentarną. Tu możemy zostawić jednoślad na parkingu rowerowym 
i zwiedzić miasto na pieszo np. oznaczonym szlakiem spacerowym „Grodu 
nad rzeką Włodzicą”, zaczynając spacer przy fontannie Rudek. Po obejrzeniu 
atrakcji w centrum jadąc ulicami Piastów, Przechodnią i Józefa Piłsudskiego 
wjedziemy na ulicę Obozową, gdzie jest największa z atrakcji miasta – Dawna 
Kopalnia Węgla. Kierując się szlakiem młoteczkowym dotrzemy do najwyższej 
w Polsce ścianki wspinaczkowej, z której z powrotem można wrócić do 
początkowego punktu ścieżki rowerowej przy Osiedlu Waryńskiego. 
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Za tajemstvími a rozhlednami mezi 
malebnými horami a pahorky

Włodowice – Nowa Ruda – Przy Górze Ski – Kalenica – 
Wielka Sowa – Muzeum Molke Ludwikowice Kł. – literární 
stezka „Śladami Teresy Chmury“ – Włodzicka Góra – 
Wzgórza Włodzickie – literární stezka „Z domu dziennego 
do domu nocnego“ – literární stezka „Droga Chlebowa“ 
– Włodowice 

Okružní trasa po vsích patřících k venkovské obci Nowa Ruda začíná  
i končí na cyklostezce ve Włodowicích. Povede nás mj. přes Středisko aktivní 
turistiky Przy-Górze (Ośrodek Turystyki Aktywnej Przy-Górze) či nejvyšší 
vrcholy Sovích hor (Góry Sowie) Kalenici (Kalenica, 964 m n. m.) a Velkou Sovu 
(Wielka Sowa, 1015 m n. m.) s rozhlednami skýtajícími výhled na celé Sudety. 
Při návštěvě Muzea vojenské techniky Molke v Ludwikowicích Kłodzkých 
se také dozvíme o tajemstvích 2. světové války a podzemním projektu 
„Riese“. Vystoupáme na nejvyšší vrchol vrchoviny Wzgórza Włodzickie  
(757 m n. m.), na kterém byla 19. října 2018 otevřena kamenná rozhledna. 
Můžeme se také zastavit na některé ze tří literárních stezek. Tato trasa nabízí 
především nezapomenutelnou krajinu, výhledy a tajemství skrývající se  
v nitru Sovích hor. Doporučujeme výlet rozdělit do dvou dnů s noclehem  
v některé z dřevěných horských chat v Sokolci nebo Jugowě.

Szlakiem tajemnic i wież widokowych  
w malowniczych górach i wzgórzach

Włodowice – Nowa Ruda – Przy Górze Ski – Kalenica 
– Wielka Sowa – Muzeum Molke Ludwikowice Kłodzkie – 
Trasa Literacka „Śladami Teresy Chmury“ – Włodzicka 
Góra – Wzgórza Włodzickie – Trasa Literacka „Z domu 
dziennego do domu nocnego“ – Trasa Literacka „Droga 
Chlebowa“ – Włodowice 

Trasa po Gminie Nowa Ruda rozpoczyna się i kończy na ścieżce rowerowej 
we Włodowicach. Szlak prowadzi nas m.in. przez Ośrodek Turystyki Aktywnej 
Przy-Górze, najwyższe szczyty Gór Sowich – Kalenicę (964 m n.p.m.) i Wielką 
Sowę (1015 m n.p.m.), na których znajdują się wieże widokowe, z rozległą 
panoramą na całe pasmo Sudetów. Dowiemy się także o tajemnicach II wojny 
światowej i podziemnym projekcie „Riese“, odwiedzając prywatne Muzeum 
Techniki Militarnej Molke w Ludwikowicach Kłodzkich. Zdobędziemy 
najwyższy szczyt Włodzickich Wzgórz (757 m n.p.m.), na którym  
19 października 2018 r. otwarto kamienną wieżę widokową. Zahaczymy  
o trzy wyjątkowe szlaki literackie. Trasa to przede wszystkim niezapomniane 
krajobrazy, punkty widokowe i tajemnice skrywane w głębi Gór Sowich. 
Warto podzielić ją na dwa dni i przenocować w jednym z drewnianych 
schronisk górskich w Sokolcu lub Jugowie.
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4 Za krásami Broumovských stěn  
z obce Křinice

Křinice, Amerika – Hvězda – Kovářova rokle – Kamenné 
hřiby – Modrý kámen – Pánova věž – Supí hnízdo – Hvězda 
– Křinice, Amerika   

Oblast Broumovských stěn je tvořena krásnými exempláři pískovcových skal, 
hlubokými roklemi, soutěskami, mnoha vyhlídkovými místy a bohatými lesy. 
Výlet vede od historického poutního místa Amerika po nově zrekonstruované 
turistické cestě kolem kaple Panny Marie Hvězdy Jitřní až na vrchol vyhlídky 
Hvězda, nejznámějšího výletního cíle celého skalního města. Zde se nachází 
turistická lovecká chata ve švýcarském stylu a barokní kaple Panny Marie 
Sněžné ze začátku 18. století, postavená podle návrhu K. I. Dientzenhofera 
na půdorysu pěticípé hvězdy. Porozhlédněte se po této pohádkové krajině 
a užijte si tu klid a pohodu, která vás zcela pohltí. Po zelené turistické trase 
se vydáme do Kovářovy rokle, poté po modré k odbočce u Suchého dolu. 
Zde odbočíme na žlutou a dále na červenou trasu a přes rozcestník U Ovčína 
dorazíme k tzv. Kamenným hřibům. Ty vznikly zvětráváním různě odolných 
částí pískovce – na měkčí noze vyrůstá pevnější klobouk. Odtud se vrátíme 
zpět k rozcestníku U Ovčína, pokračujeme k Modrému kameni a po červené 
trase se přes Pánovu věž ubíráme k Supímu hnízdu. Z jeho vrcholu je 
okouzlující výhled do Broumovské kotliny, na Javoří a Soví hory a na přírodní 
rezervaci Křinické rybníčky (již od r. 1706 byla dřevěným vodovodním 
potrubím přiváděna voda z křinického prameniště až do broumovského 
kláštera). Po červené pokračujeme zpátky na Hvězdu a sestoupáme po 
schodech dolů do cíle k restauraci Amerika.

Za pięknem Ścian Broumowskich  
z miejscowości Křinice

Křinice, Amerika – Hvězda – Kovářova rokle – Kamenné 
hřiby – Modrý kámen – Pánova věž – Supí hnízdo – Hvězda 
– Křinice, Amerika 

Obszar Ścian Broumowskich tworzą urokliwe skały piaskowcowe z mnóstwem 
punktów widokowych, głębokie jary, wąwozy i bogate lasy. Trasa wycieczki 
prowadzi po odnowionym szlaku turystycznym z historycznego miejsca 
pielgrzymek „Amerika” i mijając kaplicę pw. Marii Panny Gwiazdy Porannej 
wznosi się na szczyt Gwiazda (Hvězda). Na szczycie będącym najbardziej znanym 
celem wycieczek na terenie skalnego miasta, znajduje się łowieckie schronisko 
turystyczne w stylu szwajcarskim oraz barokowa kaplica pw. Marii Panny 
Śnieżnej z początku XVIII wieku, zbudowana na planie gwiazdy pięcioramiennej 
według projektu K. I. Dientzenhofera. Podziwiaj ten magiczny krajobraz, 
rozkoszując się spokojem i harmonią, które całkowicie cię pochłoną. Dalej należy 
kierować się zielonym szlakiem turystycznym do Jaru Kowala (Kovářova rokle), 
a następnie niebieskim szlakiem do skrzyżowania pod Suchym Dolem, gdzie 
trzeba skręcić na żółty szlak i później na czerwony szlak przez rozdroże U Ovčína 
ku formom skalnym zwanym Kamienne Grzyby (Kamenné hřiby), które powstały 
wskutek wietrzenia części piaskowca o różnej odporności: na bardziej miękkim 
trzonie wyrasta bardziej odporny kapelusz. Następnie wracamy do rozdroża 
U Ovčína, jedziemy dalej do Niebieskiego Kamienia (Modrý kámen), kierując 
się czerwonym szlakiem mijamy Pańską Wieżę (Pánova věž) i wznosimy się na 
Sępie Gniazdo (Supí hnízdo). Ze szczytu roztacza się urzekający widok na Kotlinę 
Broumowską, Góry Suche i Góry Sowie oraz rezerwat przyrody Křinické rybníčky 
(od 1706 r. wodę z tego źródliska prowadzono drewnianymi rurami do klasztoru 
w Broumovie). Wracamy po czerwonym szlaku na Gwiazdę i stamtąd schodzimy 
po schodach do restauracji „Amerika”.
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5 Cyklistická trasa Stolovými horami

Radków – Tłumaczów – Ścinawka Górna (Sarny) – 
Ścinawka Średnia – Suszyna – Wambierzyce – Radków  
(– Guzowata – Božanov – Zalew Radkowski – Radków)  

Trasa začíná nedaleko česko-polské hranice v městečku Radków. Dále 
pokračujeme do obce Tłumaczów, kde se pokocháme výhledem na okolní 
hory. V Tłumaczowě a nedaleké vsi Ścinawka Średnia si prohlédneme sakrální 
památky, dominantou vsi Ścinawka Górna je zámek Sarny. Odtud můžeme 
pokračovat směrem na Suszynu nebo odbočit doleva a zamířit do Włodowic/
Nowé Rudy. Ve vsi Ścinawka Średnia se naše trasa kříží se silnicí č. 387. 
Pokračujeme po místních komunikacích do vsi Ścinawka Dolna, kde začíná 
nejprve mírný a později strmější výstup do vsi Suszyna. V Suszyně se nachází 
kamenná rozhledna vysoká 27 m s výhledem na okolní horská pásma. Při 
dobré viditelnosti jsou vidět i Krkonoše se Sněžkou. Dále zamíříme do vsi 
Raszków, kde odbočíme doprava a pokračujeme do Vambeřic (Wambierzyce). 
Ve Vambeřicích si prohlédneme monumentální baziliku, křížovou cestu 
(Kalwaria) a pohyblivý betlém (Ruchoma Szopka). Pak se nenáročnou 
trasou vrátíme do Radkowa, kde si prohlédneme náměstí, radnici a kostel. 
Z náměstí se můžeme vydat ulicí Grunwaldzka směrem na Božanov kolem 
vyhlídkové terasy na hoře Guzowata nebo ulicí Jagiellońska směrem k vodní 
nádrži Zalew Radkowski pod Stolovými horami, kde si můžeme příjemně 
odpočinout. Pak pokračujeme směrem k česko-polským hranicím a dále do 
Božanova, anebo zpět do Radkowa. 

Stołowogórska trasa rowerowa

Radków – Tłumaczów – Ścinawka Górna (Sarny) - 
Ścinawka Średnia – Suszyna – Wambierzyce – Radków  
(– Guzowata – Božanov – Zalew Radkowski – Radków)

Trasa zaczyna się na pograniczu polsko-czeskim w miejscowości Radków i dalej 
prowadzi do Tłumaczowa, gdzie warto poświęcić chwilę na obejrzenie panoramy 
okolicznych gór. W Tłumaczowie i kolejnej miejscowości – Ścinawce Średniej – 
znajdują się ciekawe zabytki sakralne, a nad Ścinawką Górną góruje dwór Sarny.  
W tym miejscu możemy kontynuować dalej w kierunku Suszyny bądź skręcić  
w lewo i udać się w kierunku Włodowic/Nowej Rudy.W Ścinawce Średniej 
przecinamy drogę krajową nr 387 i jedziemy drogami lokalnymi do Ścinawki Dolnej, 
gdzie rozpoczyna się – najpierw łagodny, a później bardziej stromy – podjazd do 
Suszyny. W tej miejscowości znajduje się 27-metrowa kamienna wieża widokowa, 
z której można podziwiać panoramę okolicznych pasm górskich; przy dobrej 
widoczności widać z niej nawet Karkonosze z najwyższym szczytem: Śnieżką. Stąd 
kierujemy się do Raszkowa, tam skręcamy w prawo i jedziemy do Wambierzyc. 
W Wambierzycach warta obejrzenia jest monumentalna Bazylika, Kalwaria oraz 
zabytkowa Ruchoma Szopka. Następnie wracamy łatwą trasą do Radkowa.  
W mieście obejrzymy zabytkowy rynek, ratusz i kościół. Możemy zatrzymać się na 
przystani rowerowej, zlokalizowanej w okolicach rynku. Z rynku można wyruszyć 
ulicą Grunwaldzką w stronę czeskiej miejscowości Božanov, mijając po drodze taras 
widokowy na górze Guzowata, lub wyruszyć ulicą Jagiellońską w stronę położonego 
u podnóża Gór Stołowych Zalewu Radkowskiego, będącego doskonałym miejscem 
na krótki odpoczynek. Następnie kierujemy się do granicy państwa i dalej do 
miejscowości Božanov, albo z powrotem do Radkowa. 
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Fotografie

PROGRAM INTERREG V-A 
ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO

Realizace: Město Broumov 2019; Mapové podklady: SHOCart, spol. s r. o.; Foto: Jan Záliš/Archiv IC

Informacja Turystyczna Nowa Ruda
Rynek 2
57-400 Nowa Ruda

tel.: +48 74 872 03 08
www.um.nowaruda.pl
it@um.nowaruda.pl

Informacja Turystyczna Nowa Ruda

Urząd Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 1
57-400 Nowa Ruda

www.gmina.nowaruda.pl
sekretariat@gmina.nowaruda.pl
tel.: +48 74 872 09 27

Gmina Nowa Ruda

Obec Křinice
Křinice 45
550 01 Broumov

tel.: +420 491 521 606 
www.krinice.cz
krinice@tiscali.cz

Informacja Turystyczna Gminy Radków
ul. Rynek 6 
57-420 Radków

tel.: +48 74 871 22 70 
www.radkowklodzki.pl

Radków – Kraina Gór Stołowych

Informační centrum Broumovska
Mírové náměstí 105
550 01 Broumov

tel.: +420 491 524 168
www.broumov-mesto.cz
info@broumov-mesto.cz

Broumov
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