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        sobota 17. května 2008 
SPORTUJ S NÁMI                                                                                          SPORTUJ  S  NÁMI 
 
 

Odjezd: Od hlavního nádraží ČD Pardubice v 7.00 h.  
 
Trasa autobusu: Pardubice – Hradec Králové – Náchod – Police nad Metují – Pěkov – Jetřichov – 
Ruprechtice . Zde vystoupí 1. a 2. skupina. Autobus se vrátí a pokračuje po trase Hynčice – Olivětín – 
Benešov – Janovičky. Zde vystoupí 3. skupina. Autobus zde na parkovišti počká na příchod všech 
skupin. Odjezd z Janoviček do Pardubic v 18.00 h.  Autobus se vrací po trase Janovičky – Olivětín – 
Broumov – Náchod – Hradec Králové - Pardubice. CELKEM: 223  km 
Návrat:  Po 20. hodině. 
 
Pěší trasy: 
1. skupina: Z Ruprechtic stoupá po modré až k rozcestí s odbočkou na Ruprechtický Špičák (880,5 m) a 
vystoupí na vrchol s rozhlednou. Výhled do údolí řeky Stěnavy a na Broumovské stěny. Po stejné trase 
návrat na modrou značku. Skupina pokračuje na hřeben po modré (po polské straně téměř souběžně 
zelená) přes Široký (838,7 m), Hraniční vrch, (mineme odbočku žluté značky jižně do Heřmánkovic), 
Čertův vrch, Jedlový vrch (733,4 m) až k pěšímu hraničnímu přechodu do Polska. Zde rozcestí se žlutou a 
zelenou značkou. Dále pokračuje po zelené k Třípanskému kameni. Zde se opět napojí na modrou a 
pokračuje na rozcestí se žlutou. Po žluté stoupá severně úbočím Bobřího vrchu do Janoviček, kde čeká 
autobus. Možnost občerstvení. 
CELKEM: 27 km. 
 
2. skupina: Z Ruprechtic stoupá společně s  l. skupinou až k rozcestí s odbočkou na Ruprechtický 
Špičák. Možnost výstupu na vrchol a návrat po stejné cestě zpět. Kdo nebude chtít vystoupit na vrchol, 
pokračuje dále podle popisu trasy č.1 až k pěšímu hraničnímu přechodu do Polska. Zde odbočí dolů po 
modré do Janoviček.  
CELKEM: 16 km, s odbočkou na Ruprechtický Špičák 17 km. 
 
3. skupina: Z Janoviček stoupá po silnici směrem k hranici s Polskem, kde se napojí na modrou. 
Pokračuje až k pěšímu hraničnímu přechodu. Zde rozcestí se žlutou a zelenou značkou. Pokračuje po 
zelené k Třípanskému kameni. Zde se opět napojí na modrou a pokračuje na rozcestí se žlutou. Po žluté 
se vrátí kolem Bobřího vrchu do Janoviček. 
CELKEM: 13 km. 
 
Doporučená mapa: č. 26 Broumovsko, Góry Kamienne a Stołowe, 1: 50 000.  
 
Cena: členové dospělí 100,- Kč; děti 50,- Kč; ostatní 150,- Kč. 
 
Přihlášky přijímá  DAGMAR EHRENBERGEROVÁ, tel. domů 466 260 913, do práce 466 670 410-412 
(ústředna), kl. 217, e-mail do práce: ehrenbergerova@szs.pardubice.cz 
Při odhlášení od 14. dne před termínem a při nedostavení se k autobusu zaplatí každý stanovenou cenu 
zájezdu v plné výši. 
 
Zájezd připravil a vede:  Mgr. Aleš Kotyk  
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Zajímavosti na trasách 
 
Ruprechtice: První zmínka o obci pochází z roku 1361. Zachovány zděné usedlosti broumovského typu. 
V obci barokní kostel sv. Jana Většího, který nechal podle projektu K. I. Dienzenhofera postavit 
broumovský opat Otmar Zinke r. 1721. U kostela renesanční zvonice z 2. pol. 16. stol. Barokně upravena. 
 
 
Ruprechtický Špičák: (880,5 m) Nejvyšší vrchol Javořích hor s kovovou rozhlednou. V provozu od 1. 
září 2002. Rozhledna je celoročně volně přístupná. Výhledy na panorama Broumovska, Krkonoše, Javoří 
hory, polské Soví hory a Orlické hory.  

 

Třípanský kámen: Historický hraniční pískovcový kámen z r. 1732, poškozený. Iniciály a znaky 
majitelů: OAB = Otmar Abbas Braunensis, MGVH = Max Graf von Hofberg, JBVS = Josef Baron von 
Hofberg. 
 
 
Bobří vrch: (740,2 m) 1. zóna chráněné krajinné oblasti. Starý bukoklenový les. 
 
 
Janovičky:  První zmínka o obci pochází z roku 1573. Poloroubený kostel sv. Jana Křtitele z r. 1672 
zbořen. Budova bývalé celnice na dnes již neprovozované silnici do tehdejšího Německa. 
 
 
Důležité upozornění: Po celé trase zvýšený výskyt muflonů a divokých prasat. Doporučuji chodit ve 
větších skupinách.  

 


