Dřevěná turistická chata z 19. stol., postavená ve švýcarském stylu, slouží jako
restaurace. Možnost občerstvení.
OSTAŠ – Stolová hora, která je výraznou dominantou kraje okolo Police
n. M., je opředena řadou pověstí. Podle nich dostaly jména i některé pískovcové skalní útvary (Zrádce, Zbrojnoš, Mohyla smrti, Čertovo auto apod). Dva
značené okruhy (Horní labyrint, Dolní labyrint) zpřístupňují nejzajímavější
partie Ostaše. Možnost občerstvení.
POLSKÉ PŘÍHRANIČÍ – národní park Góry Stolowe (pískovcová skalní města), poutní bazilika Wambierzyce, pevnost Klodzko, bývalé podzemní továrny Osówka a Walim v oblasti Sovích hor, kostel Krzeszow, Kudowa Zdroj
(lázeňské městečko s aqua parkem a muzei)
DALŠÍ ZAJÍMAVÁ MÍSTA V OKOLÍ:
Adršpašsko-Teplické skalní město (15 km), Benediktinský klášter Broumov
(13 km), zámek Náchod (20 km), pevnost Dobrošov (23 km), Centrum Walzel
Meziměstí (13 km) atd.
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Turistická oblast Policko

Bližší informace, tipy na zajímavá místa a výlety poskytnou pracovníci
informačního centra.

Další užitečné odkazy
www.sportvpolici.cz
www.kladskepomezi.cz
www.broumovsko.cz

Broumovské stěny z Kovářovy rokle
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Broumovské stěny
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Informační centrum: Masarykovo náměstí 75, 549 54 Police nad Metují
tel.: +420 491 421 501, e-mail: infocentrum@policko.cz
www.meu-police.cz, www.policko.cz, www.kladskepomezi.cz
Kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě
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Raně gotický portál z 13. století

Průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie

Police nad Metují (městská památková zóna, 450 m n. m.)

Police nad Metují je branou do skalních měst – nedaleko se nachází stolová
hora Ostaš se dvěma skalními labyrinty a hřeben Broumovských stěn s četnými pískovcovými útvary, roklemi a nádhernými výhledy. Členitá krajina, malebná vesnická stavení, drobné památky v regionu a četné turistické, cykloturistické i lyžařské trasy lákají k návštěvě v kterémkoli ročním období.
Prvními kolonizátory na Policku byli na přelomu 12. a 13. století příslušníci řádu
sv. Benedikta z Břevnova. Pro rozvoj Police nad Metují mělo zásadní význam
darování území klášteru (r. 1213), dále přeložení týdenního trhu ze vsi Provodov
do Police (r. 1253) a udělení hrdelního práva (r. 1295). Městečko se tak stalo
přrozeným správním a obchodním střediskem celého polického benediktinského panství. Hospodářský rozkvět a prosperita byly zpomaleny husitskými
válkami, požáry, epidemiemi moru, třicetiletou válkou. V r. 1849 se Police stala
z poddanského města rovnoprávnou samostatnou obcí.

Stará škola

Klášter byl založen r. 1213 břevnovskými benediktiny; původně raně gotické
budovy z let 1306 byly přestavěny v letech 1676–1772. V prvním patře prelatury bylo několik místností, sloužících opatovi; jídelna, salon, ložnice a kaple
(s dochovanou malbou a mobiliářem). V největším sále, tzv. „Laudonově“, je
dnes zřízeno Muzeum města Police n. M.
Radnice byla postavena r. 1718 jako soukromé sídlo klášterního inspektora.
R. 1740 ji koupilo město od opata Benna II. jako radniční budovu. R. 1842 vyhořela, původní cibulovitá věž byla nahrazena r. 1876 novou osmibokou věží
ve slohu tudorské gotiky.
Sloup Panny Marie Bolestné na náměstí z r. 1707 pochází z dílny předního
sochaře Jana Brokofa. Sloup barokního slohu je spirálovitě ovinut listnatým
větvovím, do něhož jsou vpleteny nástroje, kterými byl umučen Kristus. Na vrcholu s korintskou hlavicí stojí socha P. Marie.
Muzeum města Police nad Metují
Expozice v prostorách kláštera zachycuje dějiny města a okolí, její součástí jsou
i místnosti sloužící kdysi opatovi a jeho soukromá secesní kaple. Součástí prohlídky je dále i stará patrová roubená škola z r. 1785 (Hvězdecká ulice, čp. 15).
Více informací: tel. +420 491 423 248, http://rmn.wz.cz/
Muzeum papírových modelů
Ve městě se také nachází jedinečné Muzeum papírových modelů, které nemá
obdoby nejen v ČR, ale ani v Evropě. Více než 1 200 exponátů domácích i zahraničních modelářů prezentuje modely různých témat i obtížností a jistě zaujme nejen děti, ale i dospělé. Přímo v expozici na návštěvníky čeká papírová
dílnička. Muzeum mj. nabízí také interaktivní prohlídky vhodné pro školy.
Více informací: Tyršova 341, tel. +420 498 100 910 , www.mpmpm.cz
Otevřeno celý rok včetně pondělí.
Muzeum stavebnice Merkur
Expozice představuje historii a současnost unikátní dětské stavebnice Merkur,
založené v r. 1920. Vystaveny jsou funkční modely parních strojů, historické
modely plechových vláčků Merkur a Ocelové město – celoživotní dílo sběratele Jiřího Mládka, inspirované stejnojmenným románem J. Verna.
Více informací: Tyršova 341, tel. +420 491 541 262, www.merkurpolice.cz

Letecký snímek středu města

Polický QUEST

Máte rádi poznávání a trochu zábavy k tomu? Vyzkoušejte náš quest. Jedná
se o hledačku, určitou formu stopované. Start je v informačním centru, kde
dostanete tištěnou skládačku s mapkou města a veršovaným textem. Ten
Vás povede z jednoho místa na další, kde budete hledat detaily, počítat, poznávat významná jména i letopočty z historie města. Odpovědi na otázky
a řešení jednotlivých hádanek budou postupně skládat znění koncové tajenky. Ta Vám prozradí cíl questu, v němž získáte drobnou odměnu. Trasa je
fyzicky nenáročná, prochází centrem města a lze ji absolvovat i s kočárkem
apod. www.questing.cz nebo www.policko.cz

Polická zastavení

Historicky nebo stavebně zajímavé objekty Police nad Metují jsou opatřeny informačními tabulkami se stručnými texty a QR kódy. Kódy odkazují
na www.policko.cz, na detailní texty a historické fotky vážící k jednotlivým
budovám.

Okolí Police nad Metují – typy na výlet

BROUMOVSKÉ STĚNY – výrazný hřbet mezi Policí n. M. a Broumovem s řadou pískovcových skalních útvarů, roklí a vyhlídkových míst. Zajímavé jsou
tzv. „skalní hřiby“ v oblasti Slavného a Božanovského Špičáku. Mezi nejznámější rokle patří Kovářova rokle.
HVĚZDA – oblíbené výletní místo na hřebeni Stěn. Barokní kaple s půdorysem hvězdy, vybudovaná podle projektu K. I. Dientzenhofera. Na kapli navazuje kamenný ochoz, ze kterého se nabízí krásný rozhled do Broumovské
kotliny a na Javoří hory.

Památky a zajímavosti ve městě

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl založen nedlouho po r. 1253, dokončen
kolem r. 1294. Jedná se o raně gotickou trojlodní baziliku. Uprostřed západního
průčelí je bohatý, raně gotický lomený portál s hlubokým ostěním, který vznikl
kolem r. 1270 a je vzácnou sochařskou památkou.
Po stranách vstupního portálu stojí čtyři barokní sochy benediktinských světců z r. 1770.

Muzeum papírových modelů

Muzeum města

Víceúčelové sportoviště

