POPIS TRASY 011
Otovice - Šonov - pseudosopka Homole - Šonov
vhodné
délka
fotografie

pro pěší turisty i pro cykloturisty
10 - 11 km
http://www.milan-skoda.cz/fotogalerie_2014.htm

Trasu začínáme u barokního kostela svaté Barbory v Otovicích, tedy v obci nedaleko Broumova na
česko-polské hranici. Kostel svaté Barbory je římskokatolický barokní kostel a patří do skupiny
barokních kostelů na Broumovsku. Je chráněn jako kulturní památka ČR a dal ho postavit v roce
1726 opat broumovského benediktinského kláštera Otmar Daniel Zinke. Autorem kostela je zřejmě
Kilián Ignác Dientzenhofer, který postavil kostel podle plánů svého otce Kryštofa Dientzenhofera.
Loď kostela je oválného půdorysu se sedmi půlkruhovými kaplemi včetně kněžiště. Hlavní vchod je
v plochém západním průčelí zakončeném trojbokým štítem. Kostel nemá věž, jenom malý
sanktusník (tedy malou štíhlou věžičku na hřebeni střechy s menším zvonem). Uvnitř kostela je
osm pilastrů (reliéfní polosloupy) bez patek. Strop je rovný. Kruchta (nebo-li kůr) má dřevěnou
balustrádu (zábradlí). V jižní střední kapli se nachází oltář.
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kostel svaté Barbory v Otovicích

Do Otovic se můžeme dostat autobusovou dopravou, popřípadě zaparkovat proti kostelu. Od
kostela se vydáme pár desítek metrů dále směrem na Polsko, ale záhy za hospodou zabočíme vlevo
do polí a pozvolna stoupáme k bývalé železniční zastávce Otovice konečná. V tuto chvíli již jdeme či
jedeme po cyklotrase 4002. Po dosažení vlakové zastávky se nám naskytne zajímavý pohled na
koleje, po kterých již žádný vlak nejezdí (provoz trati Broumov - Otovice byl ukončen v roce 2005).
Jelikož koleje, které kdysi dávno vedli dokonce až do polského Tlumaczowa, byly v roce 1953 na
železničním svršku zlikvidovány, máte možnost v této chvíli stát zcela na konci železniční tratě a
klidně můžete říct, že tady koleje končí. Polní cestou mineme železniční zastávku a pokračujeme
přes pole směr Šonov. Zhruba po 2,5 km z polí zabočíme doprava na další polní cestu mezi poli do
středu obce Šonov a do obce vstoupíme přibližně v místech, kde začíná turistická zelená, po které
budeme stoupat dále na Homoli.
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pohled na Homoli nad Šonovem z polí od Otovic
kamenný kříž v Šonově (kousek od hranice)
kamenný památník s madonou, asi 200 metrů vlevo od zelené turistické při stoupání
ze Šonova přes pole směrem k lesu na Homoli

Ze Šonova po zelené stoupáme přes pole směrem k lesu na Homoli. Asi 100 metrů nad hlavní
silnicí za posledním statkem nás zelená povede přes pole a louky pozvolna vzhůru k lesu. Asi 200
metrů bokem vlevo vede paralelní cesta, kde je soška madony, obě cesty vedou vzhůru k lesu, takže
můžeme zvolit tu či onu. V lese stoupání trošku nabere na intenzitě, neboť Šonov leží zhruba ve
výšce 400 m n.m. a vrchol Homole má 649 m n.m. Po 3 km se tak dostaneme až na vrchol Homole
a možná prvně v životě se setkáme s nápisem, že jde o pseudosopku. Vrch samotný není
fotograficky nijak zajímavý, jde o zalesněný kopec s několika menšími kameny a houštinami.
Uprostřed vrcholu je však asi dvoumetrové propadliště, ve kterém lze objevit několik zemních

průduchů, ze kterých vystupuje z nitra kopce teplý vzduch, což způsobuje, že hlavně v zimních
měsících střed kopece nezamrzá a sníh zde stále taje, jako by šlo o sopku. I když jsou Javoří hory
původně sopečného původu, nejde však o sopečnou činnost, ale čistě jenom o teplý vzduch, proto
ten název, že jde jenom o napodobeninu sopečného úkazu, tedy pseudosopka. Z Homole tedy
začneme pomalu klesat, obejdeme Jiráskův důl a zhruba po 2 km kousek nad Šonovem se zelená
turistická opět schází s cyklotrasou 4002 a obě nás přivedou na náves Šonova, těsně pod kostel
svaté Markéty.
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Jiráskův důl
pohled z okraje lesa pod Homolí na druhou stranu za Otovice na hřeben
Broumovských stěn (vlevo Hejšovina, uprostřed Bílá skála, Lopota a Suchý vrch,
vpravo Koruna)
pohled z okraje lesa pod Homolí na druhou stranu za Otovice na hřeben
Broumovských stěn
pohled na Šonov, vpravo kostel svaté Markéty, v pozadí Broumovské stěny vlevo s
Korunou

Ze Šonova se můžeme po cyklotrase 4002 přes pole vydat buď zpět do Otovic a nebo po silnici do
Broumova.

