POPIS TRASY 046
Martínkovice - Dobytčí stezka - Ovčín - Modrý kámen - Zaječí rokle - Martínkovice
vhodné
délka
fotografie

pro pěší turisty
7 - 8 km
http://www.milan-skoda.cz/fotogalerie_2016.htm

Jedná se takřka o shodný výlet jako byl předchozí 045. Cílem jsou opět skály na hřebenu
Broumovských stěn mezi Ovčínem a Čertovou tchyní, tentokráte o jednu rokli blíže k Ovčínu, než
bylo bádáno u výletu předchozího 045. Do Martínkovic lze z Broumova dorazit kolem letiště,
odkud je krásný výhled na Broumovské stěny, Ovčín, Čertovu tchyni i Korunu. Na křižovatce
v Martínkovicích zatočíme vpravo a dojedeme až nakonec obce, kde můžeme zaparkovat u obory se
sparkatou zvěří a odtud vyrazit vzhůru k lesu po cyklotrase 4001, kde se u kapličky svaté Anny
dáme pěšinkou vlevo vzhůru až na rozcestí pod Zaječí roklí.
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foto z obory na konci Martínkovic
stoupání k okraji lesa (babočka admirál)
stoupání k okraji lesa (babočka admirál)
stoupání k okraji lesa (babočka bodláková)
stoupání k okraji lesa (babočka bodláková)
stoupání lesem k Zaječí rokli (klouzek sličný, na Broumovsku zvaný podmásník)
stoupání lesem k Zaječí rokli (borůvčí, čili vědecky brusnice borůvka)
stoupání lesem k Zaječí rokli (housenka, zřejmě bourovec ostružníkový)
stoupání lesem k Zaječí rokli (okáč hnědý)

Ode dna Zaječí rokle nám vede žlutá turistická směrem vzhůru, ale cca v půlce stoupání roklí
žlutou značku, která vede vlevo, opustíme a pokračujeme přímo skalní pěšinou s názvem Dobytčí
stezka, kterážto je pojmenovaná z dob Rakouska-Uherska, kdy tudy sedláci poháněli pravidelně
dobytek z Broumovské kotliny přes skalnatý hřeben na trhy do Police nad Metují. Po vystoupání na
horní plošinu skal narazíme na červenou trasu, po které se dáme vpravo směrem na Ovčín, jehož
okolí směrem k Čertově tchyni je dnes naším hlavním cílem. Cestou však ještě provedeme malou
zastávku na skalních Hřibech s vyhlídkou na Čertovu tchyni. Protože skály v Zaječí rokli a na horní
plošině kolem Hřibů jsou na fotografiích v mnoha předchozích výletech, další fotografie skal jsou
již na konci trasy v roklích u Ovčína.
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skály u Ovčína
hrana Ovčína
pohled z Ovčína na Broumov
pohled z Ovčína na Martínkovice

Z Ovčína se vracíme po žluté turistické na rozcestí U Ovčína, kde se napojíme na červenou trasu,
která nás dovede zpět k Zaječí rokli a ke starému známému rozcestí Nad Slavným, odkud
sestupujeme po žluté Zaječí roklí zpět k autu do Martínkovic.
foto 41/54 od Ovčína po žluté

