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Městečko Broumov leží v kotlině a je ze dvou protilehlých delších stran sevřené horami. Zatímco
severní hradbu nad Broumovem na česko-polské hranici tvoří Javoří hory, Góry Suche (Suché
hory) a na polské straně ještě Park Krajobrazowy Gór Sowich (Park a Krajinná oblast Soví hory),
na jižní straně Broumovské kotliny se tyčí hřeben zhruba 13 km dlouhé hradby Broumovských stěn
(skal). Tento zalesněný hřeben se táhne od Honského špičáku (652 m n.m.) až k pohraničnímu
sedlu pod Hejšovinou u Machovského kříže. Výrazný nesouměrný skalnatý hřeben (kuesta) je
místy jen několik metrů široký, zato velmi dlouhý a rozmanitý. Broumovské stěny jsou oblíbeny
díky svým skalním útvarům, roklím, vyhlídkám a klidu. V roce 1956 byl tento pískovcový reliéf,
rozkládající se na 638 ha, vyhlášen Národní přírodní rezervací a tak není divu, že se na turistických
toulkách častokrát potkáte s typickým označením na zeleném pozadí CHKO Broumovsko
(Chráněná krajinná oblast), nebo Ptačí oblast Broumovsko.
Tento výlet začneme zcela na konci Broumovských stěn až u polské hranice a vydáme se zpět
k Broumovu. Výchozím bodem nám bude malebná obec Božanov, která se rozprostírá podélně
zhruba 1 km od hranice CZ/PL a směřuje pod jeden z nejhezčích skalnatých vrcholů Broumovských
stěn, pod Korunu. Z Broumova dojedeme do Božanova autobusem a na konečné vystoupíme
zhruba 300 metrů pod koncem obce, na který dojdeme a kde stojí první turistický rozcestník.
Asfaltová úzká silnice se tu dělí ve tvaru písmene Vé. Směrem vlevo vede turistická modrá do
Machova, a zároveň cyklotrasa 4002. Směrem vpravo vede turistická žlutá na hřeben
Broumovských stěn, tedy na Korunu, a zároveň cyklotrasa 4004, která ovšem po 400 metrech ještě
pod lesem na úpatí stěn zatáčí vpravo na Martínkovice. My se vydáme po žluté, tedy vpravo do
tříkilometrového stoupání směrem na Korunu. Prozatím opouštíme Božanov po asfaltové silničce,
která je lemována polem na pravé straně a loukami na straně levé. Takto dojdeme až na úpatí stěn,
na okraj lesa a po levé ruce mineme rybníček a rekreační zařízení s chatkami pro letní tábory. Za
chatovým táborem žlutá zatočí vpravo a stoupání začne nabírat na intenzitě. Jelikož jsme se dole u
rekreačního zařízení pohybovali ve výšce zhruba 450 m n.m. a vrchol skalnaté Koruny se tyčí v 769
m n.m., už asi tušíte, že to bude docela zabíračka. Nicméně není kam spěchat, cesta se z asfaltové
vstupem do lesa změní na kamenitou a pak lesní, přesto dostatečně prostornou a místy máme
možnost spatřit ještě pozůstatky kamenného dláždění z dob, kdy si vrchnost přála mít přes
Broumovské stěny průjezdné cesty. Ve třetině stoupání, ve výšce 600 m n.m., překřízíme
cyklotrasu 4001 a stále po žluté turistické pokračujeme vzhůru. Kolem 700 m n.m. nás již po pravé
straně začnou obklopovat skály ze skalního hřebenu (Čertovo sedlo). Po zhruba hodině až hodině a
půl stoupání dorazíme k rozcestníku Zelený hájek, u kterého začíná zelená směrem na Slavný a
k Pánovu kříži. My se však stále držíme naší žluté a zabočíme vpravo na hřeben, přímo do skal.
Zhruba po 200 metrech, kdy nás skály už zcela začnou obklopovat, nás čeká další rozcestník
Koruna - odbočka k vyhlídce. Zde bývá i malá lavička na odpočinek.
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kamenný křížek na konci obce Božanov po pravé straně silnice
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záchytný rybník na Božanovském potůčku, který stéká ze skal; rybník je kousek pod
lesem před rekreačním zařízením pro letní tébory (v pozadí Suchý vrch, 715 m n.m.)
Koruna (pohled z úpatí od Božanova)
skály mezi rozcestníky Zelený hájek a Koruna (odbočka vyhlídka)

Od rozcestníku, kde je odbočka k vyhlídce na Koruně, to je na vyhlídku zhruba 500 metrů.
Samozřejmě, že je to jednosměrná trasa na samotnou hranu Broumovských stěn, ale věřte mi, že se
ten kilometr (tam a zpět) opravdu vyplatí. Jelikož jsme se již po namahavém stoupání dostali na
hřeben, může nám být úlevou, že další velká část trasy bude již bez krkolomných převýšení
v podstatě víceméně po rovině či bude mírně svažovat. Oněch 500 metrů je lemováno skalami a
místy i dřevěnými chodníčky a lávkami, které nás v případě dešťů v předchozích dnech uchrání od
malých rašelinových louží a mokřin, které se tu občas drží. Ani v případě slunečných krásných dnů
a suchého podloží ve skalách bych ale nedoporučoval se vyhýbat dřevěným chodníčkům, neboť
chrání nejenom nás, ale také okolní borůvčí, kde se nedej bože párkrát do roka mihne i kdejaká
zmije (měl jsem tu čest, ale nebojte se, hadi jsou plaší a při jakémkoli šelestu a zvuku okamžitě
mizí). Zhruba po 250 metrech, tedy v půli cesty na hranu Koruny vykukuje po levé ruce, asi 20
metrů od cestičky, malý průchod mezi skalami. Kdo jej nepřejde a všimne si ho, tomu se za
odměnu otevře nádherný výhled na Broumovskou kotlinu a může se pokochat výhledy podélně po
celém hřebenu Broumovských stěn, přes panorama Krkonoš až po Ruprechtický špičák, Javoří
hory a Góry Suche na druhé straně Broumova. Po pokochání se, pokračujeme zbylý úsek až na
konec Koruny, na samotnou hranu Broumovských stěn.
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cesta od Odbočky na Korunu k samotné hraně Broumovských stěn, na Korunu
cesta od Odbočky na Korunu k samotné hraně Broumovských stěn, na Korunu
cesta od Odbočky na Korunu k samotné hraně Broumovských stěn, na Korunu
cesta od Odbočky na Korunu k samotné hraně Broumovských stěn, na Korunu
cesta od Odbočky na Korunu k samotné hraně Broumovských stěn, na Korunu
cesta od Odbočky na Korunu k samotné hraně Broumovských stěn, na Korunu

Pokud jste se dobře dívali na Broumovské stěny na počátku cesty od Broumova či Božanova, tak si
jistě vybavíte tvar celého hřebenu, jehož okraj na levé hraně tvoří Koruna s tvarem náhle
useknutého hřbetu. A právě na samotné hraně Koruny je severovýchodní vyhlídka (viz foto 04),
tedy směrem do oblasti táhnoucí se podél hranice CZ/PL.
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výhled z Koruny vpravo směrem na Božanovský špičák
skály přímo na hraně Koruny
výhled z Koruny dolů na Božanovský rybník, kolem nějž jsme před hodinkou a půl
procházeli (v pravém růžku fotografie lze spatřit chatičky letního tábora)
vyhlídka na Koruně

Jednosměrkou se vrátíme zpět k rozcestníku Odbočka k vyhlídce Koruna a pokračujeme dále po
žluté a stále po hřebenu. Dalším naším cílem je asi kilometr vzdálená Kamenná brána. Typický ráz
hřebenu, tedy hřebenová pěšinka oboustranně provázená zalesněnými dunami a skalními útvary,
průchody a rašelinovými mokřady, nad kterými se pnou dřevěné chodníčky a lávky, ten zůstává
nezměněn. Kamenná brána (708 m n.m.) je zvláštní skalní útvar na samém okraji hřebenu
Broumovských stěn a leží na cestě mezi Korunou a Velkou kupou, takřka u paty Velké kupy a tedy
mezi dvěma hranami jednoho skalního masívu. Šířka a výška této brány je 5 metrů a hloubka 3
metry. Bránu tvoří jeden obří prohnutý pískovcový balvan zachycený mezi dvěma mohutnými

skalními bloky, a když branou opatrně po skalních schůdkách projdete, hned za ní se ocitnete na
hraně stěn a otevře se vám další nádherný výhled na Broumovsko a okolí.
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hřebenová cesta od Koruny ke Kamenné bráně
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Naše žlutá trasa se pomalu chýlí ke konci. Od Kamenné brány se vrátíme kousíček zpátky
k Odbočce ke Kamenné bráně a pokračujeme směrem dolů k Zaječí rokli. Trasa nás povede dále po
kamenité cestě, kde vzhledem ke klesání přirozeně bude postupně ubývat i skalních útvarů a
balvanů. Po vrstevnici a po menším klesání k odbočce Zaječí rokle pomalu obejdeme horní okraj
obce Martínkovice a u rozcestníku Zaječí rokle naše žlutá skončí, neboť stoupá dále vlevo na další
hřebenovou část Broumovských stěn. Pro dnešek však toho máme celkem dost, a proto zamíříme
od rozcestníku mírně vpravo a budeme lesem klesat na Broumov. Na okraji lesa nás zelená trasa
vyvede do polí nad obcí Křinice, která už s Broumovem sousedí.
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skalní útvary při klesání z Velké kupy nad Martínkovice k Zaječí rokli
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