POPIS TRASY 014
Březová u Broumova - Honské sedlo - Jetřichov - Březová u Broumova
vhodné
délka
fotografie

pro pěší turisty i pro cykloturisty
7 - 8 km
http://www.milan-skoda.cz/fotogalerie_2014.htm

Trasu začínáme u železniční zastávky v Březové u Broumova, kam se jakvidno můžeme dostat
vlakem nebo po své ose. Zastávka se nachází v lese pod zalesněnou Příkrou strání, kterou na
dnešním výletě obejdeme hezky kolem dokola. Ze zastávky se vydáme po modré turistické asi
300 metrů přes les mírně do kopečka k silnici vedoucí z Jetřichova do Bohdašína. I když modrá
vede přes silnici lesem vzhůru (tudy se vrátíme), my se dáme na silnici vpravo asi 500 metrů
k železničnímu přejezdu. Po levé ruce na konci lesa před přejezdem narazíme na křížek, tak typický
pro Broumovsko (kamenný podstavec s železným křížkem a podobiznou Krista). I když tudy
nevede turistické značení, na konci lesa za křížkem sejdeme ze silnice vlevo na louku a budeme
kopírovat okraj lesa, neboť na jeho úpatí narazíme postupně na jeden pěchotní srub nad kolejema
a na druhý o kus dál pod kolejema. Takto se kopírováním lesa zhruba po necelém 1 km od křížku
dostaneme zpátky na hlavní silnici až k nenápadné odbočce vlevo, kde začíná turistická zelená, jež
nás provede tunelem pod železničním náspem a můžeme se tak vydat lesní cestou pomalu vzhůru
údolím podél drobného potůčku mezi Příkrou strání a Prostředním vrchem (573 m n.m.). Pokud
jste se vydali na kole, čeká vás jeden kratší úsek se strmějším stoupáním po kamenité cestě, takže
na chvíli asi budete muset mezi turisty pěší, ale zhruba po 1 km se už lesní cesta na návrší drobně
vlní a je velmi příjemná.
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pohled ze silnice mezi Jetřichovem a Březovou na Javoří hory mezi Broumovem a
Meziměstím (zleva Březový vrch /743/, Malý kopec /726/, Světlina /796/)
křížek kousek před železničním přejezdem u silnice vedle zastávky Březová
u Broumova (nápis Deo Gratias je latinsky a znamená Bohu Díky)
první lehký pěchotní srub na okraji lesa vlevo nad železničnín přejezdem
kamenný křížek pod přejezdem (žel zdevastovaný, ve vitríně kříže pravděpodobně
chybí soška madony)
druhý lehký pěchotní srub kousek pod železniční tratí
viadukt pod Příkrou strání (menší tunel pod železničním svrškem, kterým prochází
turistická zelená)
pohled na viadukt z druhé strany
stoupáme podél potůčku údolím Příkré stráně na hřeben (fotografie pořízena v únoru
2014 ještě se zamrzlým potůčkem)

Po stoupání po zelené, kdy jsme se od Březové z výšky zhruba 500 m n.m. dostali až na Honské
sedlo (Na Pasách) do 591 m n.m., se můžeme pokochat památným kamenným křížem a stráněmi
kolem osady Hony nad Pěkovem a pokud nebudeme líní udělat zhruba 100 kroků po silnici
směrem dolů k Pěkovu, tak se nám v lesním průseku nad Hony za dobrého počasí objeví v dáli
Sněžka.

Honské sedlo je průsmyk mezi Příkrou strání a Honským špičákem (kde začínají Broumovské
stěny a kudy vede trasa na hřeben stěn). Je zřejmé, že sedlo dostalo svůj novodobý název právě
podle špičáku. Po generace ale místní používali vždy název Na Pasách (či Na Pasou nebo jen
zkráceně Pasa), který byl pravděpodobně odvozený od židovského svátku Pasach (nemám
ověřeno). Průsmyk je zároveň hlavním a jediným tahem silniční dopravy od Náchoda do
Broumova a protože mu předchází z obou stran dlouhé stoupání, dá se říci že jde o strategický
přístupový bod do Broumova, o čemž se v minulosti přesvědčil při přechodu svých vojsk i generál
Laudon v roce 1758 (v boji proti Prušákům během sedmileté války vybudoval na Honském špičáku
opevněné valy, aby Prušáci od Slezka nemohli projít a své pozice tam uhájil. Pozůstatky valů jsou
patrné dodnes).
Naše trasa však z Honského sedla dnes vede na druhou stranu zpátky směr Jetřichov a Březová,
z tohoto důvodu se vydáme po modré, která kopíruje druhou stranu Příkré stráně. Úsek je zde při
scházení místy po úzké cestičce mezi stromy, takže pokud jste vyrazili na kole, buď se budete
muset opět na chvíli stát pěšími turisty a nebo to vzít oklikou po silnici směrem na Broumov, kde
vede cyklotrasa 4000 a dále dle svého uvážení. My však po modré dorazíme na okraj lesa nad
Jetřichov, k několika málo stavením, kterým se tu říká Lesní domky. Stále po modré obejdeme
rašeliniště, povrchové těžiště písku pro místní betonárku, cestou se pokocháme výhledy na Javoří
hory nad Broumovem a Meziměstím a po překročení silnice se po modré vrátíme k našemu
výchozímu bodu na železniční zastávku Březová u Broumova.
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kříž v Honském sedle
podél lesní cesty z Honského sedla dolů k Jetřichovu
podél lesní cesty z Honského sedla dolů k Jetřichovu
pohled od Lesních domků nad Jetřichovem směrem na Javoří hory (uprostřed
s holým vrchem a rozhlednou Ruprechtický špičák /881 m n.m./)
zpětný pohled od Lesních domků nad Jetřichovem zpět na Honský špičák (652 m
n.m.)

