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Trasa od penzionu Amerika na hřeben Broumovských stěn v krátkém úseku mezi Hvězdou a
Supím hnízdem bývá často součástí delších tras a odboček, takže ji můžete nalézt případně i jako
součást tras jiných. Podrobný popis trasy a zajímavostí mezi Amerikou, Hvězdou a Supím hnízdem
můžete též nalézt například u trasy 019.
Dnešní krátký výlet bude tak trošku zajímavý tím, že půjde o výstup zimní, abychom si užili bílé
peřiny, která tvoří v zimních měsících ve skalách několikacentimetrový povlak, jež připomíná
pověstnou šlehačku na dortu.
Od penzionu Amerika se od turistického rozcestníku vydáme směrem do mírného stoupání vlevo
po cyklotrase 4003 (zelená). Táhlé stoupání nás povede šikmo přes vrstevnice až na nižší hřeben
Broumovských stěn (650 m.n.m.), kde cyklotrasu kousek pod hřebenem opustíme a zabočíme na
úpatí skal prudce vpravo na turistickou červenou a začneme si vychutnávat po levé ruce stále se
zvětšující skalní sousedy.
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Zhruba po půl kilometru červené hřebenovky dorazíme k Supímu hnízdu (občas se toto místo
označuje také jako Supí koš). Před vyhlídkou nás po pravé straně uvítá opuštěný masiv Starosta a
přímo pod vyhlídkou nás čeká tříhlavý skalní masiv skrzeva nějž nahoru běžně vedou schody. Slovo
běžně jsem použil z patřičného důvodu, neboť za normálního průběhu zimy bývají vrcholky
Broumovských stěn pokryté vrstvou 10 - 20 cm bílého sněhu, který v tomto úseku (ve skalní průrvě
se schody) zpravidla vytváří sněhovou či ledovou skluzavku a pak je velmi obtížné pod ledovou
krustou pátrat po původním schodišti. Zimní výstup na Supí hnízdo (702 m.n.m.) se za takovýchto
podmínek náhle stává menším dobrodružstvím.
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tříhlavé úpatí vyhlídky Supí hnízdo
zimní zasněžený a zledovatělý výstup na vyhlídku

V případě, že se nám podaří vydrápat se průrvou nahoru až na vyhlídku, pak nám jsou v případě
hezkého počasí odměnou nádherné výhledy kolem dokola. Severní stranu výhledu tvoří
Broumovsko v pozadí s Javořími a Sovími horami. Západní stranu tvoří pokračování
Broumovských stěn, přes Hvězdu směrem k Teplicko-Adršpašským skalám a občas na obzoru lze
za jasného počasí spatřit i vrcholky Krkonoš. Jižní pohled do nížin ohrazuje stolová hora Ostaš a

Jestřebí hory. Výhled na východ poskytuje pohled na Ovčín, Čertovu tchyni, Korunu, Hejšovinu a
za lepšího počasí vzdálené Orlické hory a za jasného modrého nebe dokonce až na Rychleby
táhnoucí se k Jeseníkům.
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výhled na východ (Ovčín, Čertova tchyně, Koruna, Hejšovina)

Po návratu z vyhlídky pokračujeme dále po červené skalními soutěskami až ke Hvězdě (jméno
používané jak pro skalní vrchol, tak i pro restauraci a kapli Panny Marie Hvězdy jitřní). Následující
půl kilometr ke Hvězdě je protkán nádhernými útvary sklaních průchodů, roklí, masívů či
jednotlivých skal. Kdo tudy někdy šel nebo půjde, určitě se mu do paměti zapíší taková místa a
jména skal jako Sova, Bumbrlíček, Ležící mnich, Skalní divadlo, Želva, Kočka, Mušle.
foto 09
foto 10
foto 11
foto 12
foto 13
foto 14
foto 15
foto 16
foto 17

Sova
Bumbrlíček
pohled do Kovářovy rokle z jejího horního okraje
Skalní divadlo
Skalní divadlo
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Kočka
pohled od Kočky za Broumov na vrcholky Javořích hor (Ruprechtický špičák)

Na konci kochání se skalními útvary nás čeká posledních asi 200 metrů lesní pěšinou, na jejímž
konci je známé poutní místo Hvězda, které zároveň slouží jako křižovatka dalších tras. Vlevo dolů
vzad se po zelené můžeme vydat do Kovářovy rokle (a dále ke spodní hraně obce Hlavňov), vlevo
dolů po červené můžeme pokračovat lesem do středu obce Hlavňov, vlevo dolů vpřed se po zelené
můžeme vydat do Honského sedla (a dále až do Teplic nad Metují), stejně tak můžeme ve směru
příchodu pokračovat dále po hřebenu po modré mezi skalkami k Laudonovým valům, ale vzhledem
k tomu, že máme zaparkované vozidlo na broumovské straně stěn dole pod Hvězdou u penzionu
Amerika, tak se dnes vydáme po červené kolmo vpravo dolů (průchod je pod klenbou mostku
vedoucího ke kapli) a začneme opatrně klesat po klikatící se cestě dolů, která zprvu vede skalní
stěnou a později po schodech lesem.
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kaple Panny Marie Hvězdy jitřní (lidově nazvývané Hvězda)
vyhlídka z Hvězdy směrem na Broumovsko a Javoří hory (Ruprechtický špičák)

Pokud se ti pozornější ohlédnou pár desítek metrů pod hřebenem na klesající červené zpět nahoru
na skalní stěny, v zimě mají velkou šanci přímo mezi na vrcholku vyčnívající kaplí a vedlejší
restaurací spatřit útlou skalní soutěsku, ve které se ze stékajících kapiček za mrazů tvoří krásný
ledopád.
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ledopád

