INFORMA NÍ CENTRUM

(NEJEN) PRO RODINY S DTMI

Zajímavá místa v okolí:

AKTIVNÍ ODPO INEK

Kdy po así nepeje:

Masarykovo námstí 75, 549 54 Police nad Metují
t: 491 421 501, e: infocentrum@policko.cz

Muzeum papírových model

Muzeum Pod  epicí, Hronov

Ná tip: www.sportvpolici.cz

Centrum Walzel Mezim stí

Navtivte místo, kde papír o ívá! V muzeu uvidíte celý svt z papíru.
Expozice s více ne 2 000 exponáty láká do minulosti, sou asnosti
i budoucnosti. Pes 80  eských i zahrani ních autor zde pedstavuje své umní z materiálu, který vyu ívá lidstvo celá staletí. Tisíce
hodin lidské práce, umu a trplivosti návtvníky vtahuje do svta
dokonalých iluzí. Papírová dílna je sou ástí expozice. Dti do 6 let
neplatí vstupné. S muzeem sousedí Zelený dome ek (kavárna a výstavní prostor). Aktuální program akcí na facebooku muzea.
Tyrova341, Policen.Met.,www.mpmpm.cz,t:777828657,498100910.
Otevírací doba: aktuální informace na www.mpmpm.cz

Interaktivní muzeum chytré zábavy. Na ploe 200 m² nabízí stálé
i promnlivé kratí výstavy s doprovodnými programy, zamené
na smyslové vnímání, zázraky pírodních jev, kreativní tvorbu
a pedevím hru.
 apkova 193, Hronov, www.muzeumpodcepici.cz, t: 606 817 607.

Sportování a nabídce aktivního vy ití v Polici nad Metují a okolí je
vnován portál www.sportvpolici.cz. Informace o sportovních akcích,
pehled sportovi, on-line rezervace víceú elového sportovit, trasy
pro bh, nordic walking, kolob ky atd.

Místo aktivního odpo inku a zábavy  solná jeskyn, ti druhy stelnice,
lezecká a boulderingová stna,  tness, cvi ební sál, bowling bar s kule níkem, fotbálkem a ipkami, restaurace.
Dlouhá 138, Mezimstí.
www.walzel.cz

Policko le í v Královéhradeckém kraji,
je sou ástí turistické oblasti
Kladské pomezí a Chránné krajinné
oblasti Broumovsko.
GPS Police nad Metují:
50.5360789N, 16.2336972E
Za uvedené údaje odpovídají provozovatelé.

Muzeum Merkur
Muzeum pedstavuje zajímavou historii slavné stavebnice (nejstarí stavebnice z roku 1920, kolejitMerkur O v mítku 1:45, Ei elovu
v , historické rekvizity, kolejita vlakové soupravy a elektrické vlá ky). Unikátem je Ocelové msto, inspirované románem od Julese Verna.
Muzeum nov nabízí ukázky exponát robotiky a mechatroniky.
Prohlídka i hrací koutek se hodí pro dti i dosplé bez rozdílu vku!
Tyrova 341, Police n. Met., www.merkurpolice.cz, t: 491 541 262.
Otevírací doba: aktuální informace na www.merkurpolice.cz
Muzeum papírových model

Pellyho domy

Mstské muzeum

www.pellyhodomy.cz | www.policko.cz | facebook.com/policko.cz

Pellyho
domy

Park nabízí 38 model prehistorických zvíat v jejich  ivotních velikostech, dtský koutek a ob erstvení.
Osada Karlów v centru NP Góry Stolowe. Kvten íjen oteveno
denn. www.park-dinozaury.pl

Aquapark Wodny swiat Kudowa Zdrój (PL)
Plavecký (25 m) a rekrea ní bazén s masá emi, gejzíry a umlou ekou,
brouzdalitpro dti, tobogan (92 m), 2 víivky, sauna.
Stanisawa Moniuszki 2a, Kudowa Zdrój. Oteveno celoro n. Platba
ve zlotych nebo platební kartou.
www.basenkudowa.pl

Za kulturou a zábavou
Za poznáním  historie a památky
Tipy na výlety do pírody
Pro rodiny s dtmi
Aktivní odpo inek

Cca 10 minut chze z centra, smr Suchý Dl. K dispozici je 25 m bazén
pro plavce, rekrea ní bazén pro neplavce a dtské brouzdalit. Dalí
aktivity na koupaliti: stolní tenis, ku elky, pískovit, plavecké pomcky. Ob erstvení. Parkování pímo u areálu není mo né.
ul. Ke koupaliti, t: 491 512 255. Provozní doba dle po así.
www.sportvpolici.cz

19

20

ZDARMA

Muzeum hra ek Bajka, Kudowa Zdrój (PL)

Geokoutek

Lovení pstruh v Polsku

Venkovní expozice zamená na geologickou stavbu Policka a jeho
okolí. Seznámí vás s místními horninami a informuje o výjime nosti
Polické kídové pánve, která je velkou zásobárnou kvalitní pitné vody.
Jednotlivá stanovits exponáty jsou osazena tabulkami, které informují o druhu horniny a míst, odkud pochází.
ulice Na Babí, v tsné blízkosti Masarykova námstí

Oblíbeným cílem výlet jsou místa, kde si návtvníci mohou sami
ulovit pstruha ( owisko pstr ga / Smaalnia Ryb), kterého jim na
místpipraví ke konzumaci (nap. Czermna, Pstr na, Kudowa Zdrój
a dalí místa).

Máte rádi poznávání a trochu zábavy k tomu? Vyzkouejte ná quest.
Jedná se o hleda ku, ur itou formu stopované. Start je v informa ním centru, kde dostanete titnou skláda ku s mapkou msta a verovaným textem. Ten Vás povede z jednoho místa na dalí, kde
budete hledat detaily, po ítat, poznávat významná jména i letopo ty z historie msta. Odpovdi na otázky a eení jednotlivých hádanek budou postupn skládat znní koncové tajenky. Ta Vám prozradí cíl questu. Trasa je fyzicky nenáro ná, prochází centrem msta
a lze ji absolvovat i s ko árkem apod.
www.questing.cz nebo www.policko.cz

Sportovitpro: tenis, volejbal, fotbal, házenou, beach volejbal, nohejbal, petánque. Pj ovna vybavení.
Malá Ledhuje, Police n. Met. Provoz denndo 21:00 (cca duben íjen,
vzávislosti na po así). Rezervace pedem na t. 778 499 437.
www.sportvpolici.cz

PRVODCE DO KAPSY

Koupali t , Police nad Metují
Dinopark, Karlów (PL)

V  ásti areálu Zahradnického centra Zobal je pipraven zookoutek.
u Komenského námstí, Police n. Met. (naproti Penny ), t: 491 420 507.
ZOO koutek je pístupný denn. www.zahradnictvi-zobal.cz/zoo.html

Polický quest
V roce 2019 vydaly Pellyho domy  Centrum kultury, vzdlávání a sportu.
Realizováno za  nan ní podpory Královéhradeckého kraje.
Foto: Jan Flieger, Oldich Jenka a archiv Pellyho dom. Design: www.biograph.cz

Mlynáské muzeum v malebném údolí potoka Deví e. Poznáte práci
mlynáe a jeho pomocník tak, jak se odehrávala v období mezi svtovými válkami. Ukázka mlynáských stroj v bhu.
Horní Deví 3, Hronov, www.mlyndrevicek.cz, t: 739 049 450,
491 487 136.

Muzeum zabawek  na ploe 300 m² jsou vystaveny tisíce hra ek,
od staro itností a po 80. léta 20. století.
Zdrojowa 46b, Kudowa Zdrój,
www.muzeum-zabawek.pl/kudowa-zdroj
Oteveno denn.

ZOO koutek

Muzeum Merkur

Víceú elové sportovi t , Police nad Metují
Mlýn Deví ek, Horní Deví (Hronov)

Policko

Park miniatur Minieuroland, Klodzko (PL)
Na ploe 20 000 m² se nachází pes 30 maket objekt z celého svta,
zejména z Evropy a Dolního Slezska. Koutek pro dti.
www.minieuroland.pl. Oteveno denn.

Ná tip: Kladské pomezí d tem
Webový portál zamený na rodiny s dtmi a jejich pobyt v naem
regionu Kladské pomezí. Tipy na výlety s dtmi, zajímavá místa
atd. Vybírat lze podle vku dtí, místa, aktivit nebo ro ního období.
www.kladskepomezidetem.cz

Nordic walking v okolí Police nad Metují
Informa ní centrum nabízí propaga ní materiál s mapou a souborem tip na vycházky nordic walking  pt kratích leh ích tras pro
za áte níky a sedm tras pro pokro ilé. Trasy nejsou v terénu zna ené zvlátním zna ením.  áste nvyu ívají zna ení turistických tras
a cyklotras, pedpokládají základní znalost orientace v map.
Mapa tras v IC, ke sta ení na www.sportvpolici.cz/nordic-walking

Policko na kolob  ce
V informa ním centru nabízíme k zapj ení kolob ky  eské  rmy
Kostka (pro dti i dosplé). Trasy lze vybírat z pipravených tip na
mén náro né i náro njí výlety. Pj ovna disponuje 3 modely (silni ní  Kostka TOUR, terénní  Kostka HILL, dtské  Kostka KID) o celkovém po tu 8 ks. Spolu s kolob kami je mo né si zapj it i ochranné pílby a bezpe nostní zámky, vybavíme Vás i základními informacemi o stylu jízdy, pípadnsadou náadí. V pípadzájmu o vtí
po et kolob ek je mo né, po individuální domluvpedem, zajistit
kolob ky pro skupinu apod.
Bli í informace k p j ovn, tipy na výlety atd. získáte v IC nebo na stránkách www.sportvpolici.cz/na-kolobezky
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Cyklobusy Kladským pomezím
Cykloturisté mohou od kvtna do záí vyu ít dopravu cyklobusy.
www.kladskepomezi.cz

cyan magenta yellow black
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VÝBR Z TRADI NÍCH AKCÍ
KONANÝCH V POLICI NAD METUJÍ
A BLÍZKÉM OKOLÍ
Pehled aktuálních akcí
je k dispozici na stránkách
www.policko.cz

Novoro ní open / leden
Závod v lezení na obtí nost
na stn polické Sokolovny.
www.hkostas.cz

Jeden sv t /
bezen/duben
Festival dokumentárních  lm
o lidských právech.
www.facebook.com/jedensvet
policenadmetuji

Mezinárodní polický
vandr / kv ten
Turistický pochod okolím
Police nad Metují. Pí trasy
15 km nebo 25 km.
www.turistipolice.cz

Polické divadelní hry /
íjen listopad
Pehlídka ochotnických
pedstavení, doprovodný
program (pedstavení pro dti,
pedstavení profesionálního
divadla, výstava apod.)
www.policko.cz

B h na Hv zdu /
 ervenec
Oblíbený závod, který startuje
na námstí. Jeho cílem je
chata Hvzda v Broumovských
stnách.
http://ski.polickej.net

Kví erovská pou/
srpen
Pous atrakcemi, trhy a bohatým doprovodným programem.
www.policko.cz

Petrovické zatá ky /
srpen
Sportovní akce, kdy je zcela
doprav uzavena silnice
v úseku mezi Policí nad Metují
a Velkými Petrovicemi. Nadenci do in-line bruslení,
kolob ek apod. mohou vyu ít
výjime né píle itosti a projet
se tzv. petrovickými zatá kami.
www.policko.cz

B h Broumovskými
st nami / záí
Náro ný b ecký závod (25 km)
Broumovskými stnami.
http://ski.polickej.net

Polická zela ka /
kv ten/ erven

Zimní táboení
na Hv zd / prosinec

Sout ve vaení polévky
s bohatým doprovodným
programem.
www.policko.cz

Víkendová akce s doprovodným programem pro vechny
turisty, trampy, milovníky
zimy a spaní v pírod
http://turistipolice.cz

DO P ÍRODY

ZA POZNÁNÍM

TIPY NA VÝLETY

Památky v Polici nad Metují

Stolová hora Osta

4

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (foto 8) byl zalo en po r. 1253 a dokon en kolem r. 1294. Jedná se o ran gotickou trojlodní baziliku.
Bohatý, rangotický lomený portál s hlubokým ostním vznikl kolem
r. 1270 a je vzácnou sochaskou památkou. Po stranách vstupního
portálu stojí  tyi barokní sochy svtc z r. 1770. Klá ter byl zalo en
roku 1213 bevnovskými benediktiny; pvodn ran gotické budovy
z let 1306 byly pestavny v letech 1676 1772. V prvním pate prelatury
bylo nkolik místností, slou ících opatovi: jídelna, salon, lo nice a
kaple. V nejvtím sále je dnes zízeno muzeum. Radnice (foto9) byla
postavena r. 1718 jako soukromé sídlo kláterního inspektora. R. 1740
ji koupilo msto od opata Benna II. jako radni ní budovu. R. 1842
vyhoela, pvodní cibulovitá v byla nahrazena r. 1876 novou
osmibokou v í ve slohu tudorské gotiky. Sloup Panny Marie Bolestné
na námstí z r. 1707 pochází z dílny pedního sochae Jana Brokofa.
Sloup barokního slohu je spirálovit ovinut listnatým vtvovím, do
nho jsou vpleteny nástroje, jimi byl umu en Kristus. Na vrcholu s
korintskou hlavicí stojí socha P. Marie. Stará kola (Dev nka) je barokní
roubená budova (foto 10) z r. 1785. V pízemí jsou nainstalovány ukázky
kolních tíd a v pate replika bytu z po átku 20. století. Stará kola je
místem píle itostných výstav a místem pipomínání tradic a emesel. Bhem roku se zde konají rzné akce s návazností na tradi ní
svátky a zvyky, s ukázkami starých technik a emesel. Prohlídka na vy ádání  Stará kola je sou ástí expozice Muzea msta Police n. Met.
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Muzeum m sta Police nad Metují (foto na zadní stran)

Osta (700 m n. m.) je dominantou kraje u Police nad Metují (foto na
obálce) a je opedena adou povstí. Podle nich dostaly jména i nkteré skalní útvary, nap. Zbrojno, Zrádce (foto 1), Mohyla smrti (foto 19)
a dalí. Skalní partie Ostae zpístupují dva okruhy  Horní (foto 2)
a Dolní labyrint (foto 3) (celoro n pístupné, bez vstupného). Nenáro ná turistika  ka dý z okruh je dlouhý cca 3 km. Dalím cílem krátkého výletu v oblasti Ostae m e být studánka Samaritánka s pískovcovým reliéfem (1856) Kristus u studnice Jákobovy . Výchozí body:
Policen.Met.,árn.Met.,chatováosadaOsta (píjezdzPkova).

Broumovské st ny /Polické st ny
Broumovské a Polické stny nabízejí mo nost vychutnat si krásy pírody a výhledy ze skalních vyhlídek. Pedevím u osady Slavný jsou
k vidní tzv. skalní hiby (foto 20). Výletními cíli jsou chata Hvzda,
(foto 21) barokní kamenná kaple s vyhlídkovým ochozem, vyhlídky
Supí ko a Kamenná brána (foto 22) a Kováova rokle. HebenStn i rokle
jsou celoro n voln pístupné. Náro nost výlet v závislosti na trase
a po así. Výchozí body do jednotlivých  ástí Stn: Police nad Metují,
Slavný, Hlavov, Hvzda, Kinice, Martínkovice, Bo anov, Machov.

Bor
Hrani ní stolová hora je dominantou Machovska, je sou ástí polských
Gór Stolowych. Na vrcholu se nachází skalní bludit Bledné skály
(na území Polska). Na  eské stranvyhlídka s pohledem na Machovsko, Policko a Krkonoe. Výchozí body: Machov, Machovská Lhota.
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Výlety do okolí:
Adr pa sko-teplické skalní m sto
Adrpasko-teplické skalní msto patí mezi nejrozsáhlejí souvislé
skalní masivy stední Evropy. Nejzajímavjími partiemi vedou dva
turistické okruhy  Adrpaské skály (foto 4) a Teplické skály (foto 5)
(vstup na okruhy zpoplatnn). Z Teplických do Adrpaských skal je
mo né projít soutskou Vl í rokle. Za pozornost stojí také Kí ový vrch
nedaleko Adrpachu (kí ová cesta, vyhlídka, nau ná stezka). Výchozí
body:Teplice nad Metují, Adrpach.
www.teplickeskaly.com, www.skalyadrspach.cz

 ertova skála
Osamocený skalní útvar (pískovcová v ) nad Suchým Dolem, od které
je pkný výhled na Suchý Dl, osadu Slavný, Broumovské stny a Bor.

Vlastiv dná stezka ídícího u itele Jaroslava Petra
Stezka seznamuje se spoustou dle itých informací souvisejících
s historií obce Machov a s jejím kulturním i pírodním bohatstvím. Trasa
nabízí také nádherné výhledy do kraje. Výchozí bod: obec Machov.
www.bit.do/eRARU

Nau ná stezka Jak se zde díve  ilo (Machovská Lhota)
Trasa stezky prochází Nouzínem a bývalou osadouVostrá hora.

Národní park Góry Stolowe (PL)
Park navazuje na pískovcové skalní oblasti Broumovska. Jde o atraktivní území s  etnými skalními útvary, hlubokými trbinami, bluditi
a vyhlídkami. Szczeliniec Wielki (919 m n. m.): Stolová hora s krásným
skalním mstem, která vystupuje nad okolní terén. Z mnoha vyhlídek
se nabízejí pkné pohledy (foto 6). Vstup na okruh v sezónzpoplatnn. Bledne Skaly: labyrint 6 11 m hlubokých rozsedlin, které mezi
mohutnými bloky skal vytváejí bludit se sítí prchod. Tmi je
vedena prohlídková trasa zpístupující nejzajímavjí partie Blednychskal (foto7). Vstupnaokruhjevsezónzpoplatnn.
www.pngs.com.pl/cz/turystyka/turyst.html
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NÁ TIP: Mobilní prvodce Police nad Metují
Instalujte si jej do telefonu. Po vyhledání v Play Store (Android) nebo
App Store (iOS, Apple).

Expozice muzea je umístna v prostorách prelatury benediktinského
klátera. Sou ástí prohlídky je unikátní soukromá opatova kaple s pvodní secesní výzdobou a oltáem,  i tzv. Laudonv sál, pojmenovaný po generálu Laudonovi, který zde v roce 1758 uspoádal ples
pro svou man elku a dstojníky. Sál, na jeho stnách jsou  áste n
odkryté barokní fresky, dnes slou í jako výstavní prostor pro krátkodobé výstavy. V rámci prohlídky lze také po ádat o komentované prohlídky prostor klátera, pop. navtívit expozici Muzea zimních sport
EmerichaRatha,kdejeprezentovánasoukromásbírkaJindichaVaka.
Kláter 1, Police n. Metují, t: 491 423 248 (správa muzea),
police@muzeumnachod.cz www.muzeumnachod.cz

Památky na Policku

6
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Nau ná stezka okolím Suchého Dolu
Stezka pedstavuje významná místa obce Suchý Dl a jejího bezprostedního okolí. Vede místy, která souvisela s mariánskými zjeveními.
www.suchydul.cz

HISTORIE A PAMÁTKY
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Suchodolská kapli ka (foto 11)  nedaleko Police n. M. stojí obnovená
kapli ka. Pvodní kaple, která vznikla r. 1897 na místprvního zjevení,
shoela 8.  ervence 2010. Díky  nan ním píspvkm do sbírky byla
postavena replika kapli ky a vysvcena r. 2012. V blízkosti kaple je
také tzv. Soudní brána a kí ová cesta. Kostel sv. Prokopa v Bezd kov nad Metují (foto 12) vznikl v l. 1724 1729 dle projektu K. I.
Dientzenhofera, patí do tzv. Broumovské skupiny kostel. Kaple P.
Marie Sn  né (foto 21) s vyhlídkovým ochozem na Hvzd v Broumovských stnách byla postavena z r. 1733 na pdorysu pticípé
hvzdy, podle návrhu K. I. Dientzenhofera. Nedaleko kaple stojí devná chata z r. 1855 (restaurace).
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Památky v okolí:
Broumov
Msto s bohatou kulturní historií a mno stvím kulturních památek.
Mezi nejzajímavjí patí národní kulturní památky benediktinský
kláter (foto 13 a 14) a devný hbitovní kostel (foto 15)  nejstarí
devná sakrální stavba v  echách.
www.broumov.net

Wambierzyce a Krzeszów (PL)
Wambierzyce  nejznámjí mariánské poutní místo polských Sudet
s monumentální barokní bazilikou (foto 16) a zastavení Kalvárie
(foto 17). V Krzeszównajdeme komplex budov cisterciáckého opatství (foto18),kterýpatímezinejkrásnjíbaroknístavbyvPolsku.
www.wambierzyce.pl, www.opactwo.eu

Osówka, Walim a skansen Pstrna (PL)
Podzemní továrny z 2. svtové války v oblasti Sovích hor (Góry Sowie)
a muzeum lidové kultury v obci Pstr na (místní  ást Kudowa Zdrój)
s objekty devné lidové architektury.
www.osowka.pl, www.kudowa.pl/pl/atrakcje/skansen

Polská lázeská m ste ka Kudowa Zdrój, Polanica
Zdrój a Duszniki Zdrój
Píjemnou atmosférou dýchající mste ka s krásnými parky.

Ná tip: www.kladskepomezi.cz, www.lotaw.pl
Podrobný pehled a informace o muzeích a galeriích, církevních památkách, zámcích atd. v Kladském pomezí a pehled zajímavých míst
v polském píhrani í.

cyan magenta yellow black

18

