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Máme pro vás tip na geologicky zaměřený výlet po zajímavostech Národního Geoparku
Broumovsko. Vydáme se ze samého středu Polické křídové pánve přes bájemi opředený
stolový vrch Ostaš, s důkladnou prohlídkou obou jeho skalních labyrintů – Horního i Dolního, a
přibližně jedenáctikilometrovou procházku ukončíme v údolí řeky Metuje v České Metuji.
{jathumbnail off}
Nejlepším výchozím místem pro nás bude i tentokrát Masarykovo náměstí v Polici nad Metují,
kde si z veřejného prameníku artéského vrtu můžeme na cestu naplnit lahve výjimečně kvalitní
lahodnou vodou z jedné z největších přírodních podzemních zásobáren pitné vody v Čechách.
Hned při čepování vody si stihneme zblízka prohlédnout zajímavě se třpytící kusy
červenohnědých "zkamenělých dřev" – araukaritů, ze kterých je prameník Julinka vystavěn.
Jsou to vlastně prokřemenělé části kmenů prvohorních předchůdců dnešních jehličnanů,
nacházející se v okolí nedalekého Odolova v Jestřebích horách.

S plnými bandaskami se vydáme z náměstí po červeně značené turistické "Jiráskově cestě"
směrem na Hlavňov a první zastávku si uděláme hned 100 metrů od náměstí, kde se naskýtá
vhodná možnost se na náš poznávací výlet teoreticky předpřipravit prohlídkou externí
geologické expozice pod širým nebem – Geologického koutku Polická křídová pánev v parku
před budovou městského Muzea a kláštera v ulici Na Babí. Takto dovzděláni se vydáme kolem
budovy Muzea ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie se sochami světců, mistrně kamenicky
provedeným bohatým portálem, kamenným křížem a dalšími uměleckými prvky z místního
pískovce.

U kostela již narazíme na zeleně značenou turistickou cestu, která nás ve směru na Broumov
rychle vyvede z města ven a po překonání potoka Dunajky už začneme stoupat úbočím Ostaše
s otevírajícím se výhledem na město, rozprostírající se v mělké centrální prohlubni Polické
pánve. Projdeme kolem parkoviště a přes chatovou osadu Ostaš, a zelená turistická cesta nás
po necelém kilometru dovede k hraně pískovcových Kočičích skal – tzv. Dolního labyrintu, který
byl kdysi dávno před mohutným pohybem části zdejší zemské desky po Poličském zlomu v
úrovni stolového vrcholu Ostaše. Značenou slepou cestou můžeme sestoupit do nejnižší části
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Dolního labyrintu - do Sluje českých bratří – víc než 30 metrů dlouhé pukliny. Vystoupíme zpět
a po zelené značce dojdeme ke Kočičímu hradu s tajuplně osvětlenými a jemně tvarovanými
úzkými chodbami opravdového skalního labyrintu.

Následně se vydáme zpět k osadě Ostaš a po modré turistické značce absolvujeme výstup tzv.
Horním labyrintem a vrcholový vyhlídkový okruh po skalní hraně stolového vrchu Ostaš. Z
vyhlídek se postupně můžeme pokochat krásnými výhledy na kuesty Polické pánve, hřeben
Broumovských stěn a za nimi vystupující ostře členitý hřeben vulkanických Javořích hor, na
bělavé skály Kočičího hradu a známou siluetu Sněžky a hřeben Krkonoš. Vrátíme se zpět do
osady Ostaš a dále po modré turistické značce se vydáme směrem na Českou Metuji
zalesněným úbočím Ostaše se zřícenými pískovcovými kvádry kolem pramene Samaritánka s
umně vytesaným zajímavým biblickým výjevem a výtečnou osvěžující vodou. Od železniční
zastávky Česká Metuje už je to jen asi půl kilometru po silnici k přírodní památce Pískovcové
sloupky, kterou uvidíme hned na začátku obce ve svahu vlevo nad silnicí. Ke zpáteční cestě
můžeme využít železničního nebo autobusového spojení.

Na závěr nezbývá než popřát spoustu objevitelských zážitků, a na tuto geologicky zaměřenou
středně náročnou túru s převýšením kolem 470 metrů doporučit pohodlnou, leč pevnou
turistickou obuv.

Více si můžete o zmíněných i dalších zajímavých lokalitách Národního Geoparku Broumovsko
přečíst na www.geopark.broumovsko.cz .

Foto Stanislav Stařík
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