POPIS TRASY 027
Broumov - Machovský kříž - Bor - Pod Blednymi skalami - Machov - Bezděkov - Police Broumov

vhodné
délka
fotografie

pro cykloturisty
30 - 35 km
http://www.milan-skoda.cz/fotogalerie_2013.htm

Jednu z dalších cyklotras v seriálu křížem krážem přes Broumovské stěny začneme v Broumově a
kolem dřevěného kostelíčku na okraji Broumova se vydáme po cyklotrase 4000 přes Martínkovice
do Božanova k výchozímu bodu pod Korunou, k rozcestníku Horní Božanov. Zatímco trasa 4000
od rozcestníku zabočuje vpravo pod Korunu směrem zpět na Martínkovice a doleva vede trasa
4004 ke státní hranici do Radkówa a na Hejšovinu, my se vydáme zatím po asfaltce vzhůru po
trase 4002 do sedla k Machovskému kříži a kolem něj se přehoupneme na druhou stranu
Broumovských stěn do Machovské Lhoty.
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pohled od Broumova na hřeben mezi Korunou a Velkou kupou
pohled od Božanova na Hejšovinu
průjezd Božanovem
pohled od rozcestníku Horní Božanov vzhůru na okraj Koruny
pohled od rozcestníku Horní Božanov vzhůru na okraj Koruny
stoupání mezi Horním Božanovem a Machovským křížem
Machovský kříž
okolí Machovského kříže
okolí Machovského kříže
pohled z návsi Machovské Lhoty na Lhotecký Šefel (693 m.n.m.)

V Machovské Lhotě se vydáme vlevo a z trasy 4002 přejdeme na trasu 4000 a po asfaltce
absolvujeme mírné stoupání skrz obec. Po zhruba 300 metrech se součástí silničky stane i zleva se
napojující turistická žlutá, která je pro nás důležitá, neboť po dalších cca 200 metrech tato žlutá
turistická trasa směrem šikmo doprava překříží asfaltku, jež jinak vede ke státní hranici CZ/PL a
dále na Hejšovinu. Naším cílem dnes je však hřeben Boru pod Blednými skalami a pro jeho
dosažení využijeme právě onu turistickou žlutou trasu, i když jedeme na kole. Z konce Machovské
Lhoty nás tak žlutá vyvede vpravo mírně vzhůru na louky podél státní hranice, po levé ruce nás
bude provázet na polské straně silnice vedoucí na Hejšovinu, na naší straně pak pár chaloupek
osady Nouzín a v louce stojící dle osady pojmenovaný Nouzínský kříž (tento krásný křížek zasazený
do louky ve stráni pod lesem byl postaven nákladem Marie a Františka Turynských z Nouzína v
roce 1907). V této fázi stoupání loukou se nacházíme od polské hranice přibližně 20 metrů, takže
by nás neměly překvapit výstražné cedule anoncující státní hranici. Pár desítek metrů nad křížkem
však mírné klesání po louce končí a nastavá zatěžkávací zkouška, kdy se vstupem do lesa se
z mírného stoupání stává krkolomný mazec. Bodejť by ne, Machovská Lhota se s Nouzínem
nachází ve výšce přibližně 500 m.n.m. a vyhlídka na Boru ve výšce zhruba 800 m.n.m., takže
máme co dělat a vůbec není ostudou pěkně si svého oře potlačit vedle sebe, jinak to prostě
v některých úsecích ani nejde. Pomalu mineme po levé ruce Cvičné skály, dokud nedorazíme až na
samotný konec žlutého turistického značení k rozcestníku Bor - odbočka k vyhlídce, odkud vedou

další tři trasy už v modrém značení. Zatímco žlutá nám zůstala za zády, modrá vpravo dolů vede do
Machova, modrá přímo vpřed vede pod hřebenem dále směr Machovské Končiny a modrá
stoupajíce kolmo vlevo vzhůru vede (jak napovídá název rozcestníku) na vyhlídku pod Borem.
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trasa mezi Nouzínským křížkem a odbočkou na vyhlídku pod Borem
trasa mezi Nouzínským křížkem a odbočkou na vyhlídku pod Borem
trasa mezi Nouzínským křížkem a odbočkou na vyhlídku pod Borem

Rozcestník s informační tabulí Bor - odbočka k vyhlídce využijeme pro uzamčení kola, neboť
závěrečné stoupání k cíli dnešní výpravy vede krkolomnou skalní trasou do slepé uličky kousek pod
samotný skalní vrchol Boru, kde nás čeká zábradlím ohraničená vyhlídka na Broumovsko. Bohužel
se z naší strany nedostaneme na samotný vrchol Boru, který je ještě o pár desítek metrů výše,
neboť tomu brání skalní převis a státní hranice, jelikož hřeben Boru sám o sobě patří již Polsku.
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stoupání od odbočky na vyhlídku k samotné vyhlídce z Boru
stoupání od odbočky na vyhlídku k samotné vyhlídce z Boru
stoupání od odbočky na vyhlídku k samotné vyhlídce z Boru
stoupání od odbočky na vyhlídku k samotné vyhlídce z Boru
stoupání od odbočky na vyhlídku k samotné vyhlídce z Boru

Při krásném počasí máme možnost z vyhídky spatřit v dálce Krkonoše a poblíž vrcholky
Broumovských stěn a na pozadí vrcholky hor Javořích a Sovích za Broumovskou kotlinou. Přímo
pod Borem je pak krásně vidět Machov a po levé ruce o pár kilometrů dále městečko Police nad
Metují. Po návratu zpět ke kolu jsem si dnes vybral pokračování po modré směrem dále pod
hřebenem Boru na Machovské Končiny. Než se dostanete z lesa ven a než objedete Bor mírně vlevo
dokola, minete cestou lesem ještě dva rozcestníky, a to Pod Blednými skalami a Pod Bukowinou.
Už podle názvů tušíte, že se posledního půl kilometru pohybujete na samotné hranici CZ/PL a za
druhým rozcestníkem Pod Bukowinou již polskou stranu přestaneme pokoušet a zabočíme prudce
vpravo dolů na turistickou žlutou, která nás následujicí dva kilometry provede přes louky a kolem
skokanských můstků do Machova. V Machově nás pak čeká už naprostá pohodička, když se dáme
vlevo po státní silnici (cyklotrasa 4002) směrem do Nízké Srbské, Bezděkova, Police nad Metují a
Broumova.
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skokanské můstky nad Machovem
zpětné ohlédnutí z luk nad Machovem směrem na Bor
zpětné ohlédnutí z luk nad Machovem směrem na Hejšovinu

