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Místo v Broumovských stěnách, zvané „HVĚZDA“ (674 m. n. m.), ležící 
na katastru obce Hlavňova, důležitá křižovatka turistických cest, se odedávna 
nazývalo „Polickou horou“. Roku 1670 nechal opat Tomáš Sartorius postavit 
na tomto místě, na skále u staré stezky z Broumova do Police velký dřevěný 
kříž, ozdobený zlatou hvězdou – pravděpodobně jako orientační bod pro 
pěší cestující. Plechová pozlacená hvězda pocházela z tzv. „červené věže“ 
broumovského kláštera, který vyhořel roku 1664. Během času se pak ujalo 
nové místní jméno této lokality, známé až do dnešní doby - „Hvězda“. Roku 
1733 na tomto místě nechal opat Otmar Zinke postavit podle návrhu stavitele 
Kiliána Ignáce Dientzenhofera kapli na vysoké skále, na originálním půdorysu 
pěticípé hvězdy, symbolizující snad původní hvězdu umístěnou na kříži, 
postaveném zde za opata Tomáše. Stavba kaple byla zahájena roku 1732, 
náklad na stavbu činil 1.800 zlatých, dokončena byla roku 1733 a vysvěcena 
na jméno Panny Marie. Při kapli stál i příbytek pro poustevníka, který o kapli 
pečoval. Na svátek P. Marie Sněžné, 5. srpna, se u kaple konaly slavné boho-
služby, na které zpravidla chodilo procesí z Police, vedené samotným opatem. 
Za josefínské sekularizace byla kaple roku 1787 zrušena a prodána polickému 
barvíři Josefu Theerovi za 70 zlatých k rozebrání na stavební kámen. Tehdejší 
hvězdecký poustevník Kristián Goldstein, který o kapli pečoval, se přestě-
hoval do Police na Záměstí a zde roku 1826 zemřel ve stáří 104 let. Není 
bez zajímavosti, že tuto skutečnou postavu si sběratel regionálních pověstí 
Antonín Krtička „vypůjčil“ do své povídky „Kovářova rokle“, kde z poustevníka 
Kristiána udělal vůdce loupežníků.

Důkladně postavená kaple však úspěšně odolala všem pokusům 
o demolici, a tak zde torzo kaple zůstalo po desítky let a občas poskytlo pří-
střešek cestujícím přes hory. Tento stav setrval až do roku 1854, kdy se břev-
novsko-broumovský opat Jan Nepomuk Rotter rozhodl kapli znovu obnovit 
a zároveň postavit nedaleko kaple myslivnu, která měla sloužit i jako hostinec. 
Tentýž rok byla zpřístupněna i turistická vyhlídka na skále nepříliš daleko od 
kaple, na „Supím koši“ a opat Rotter rovněž nechal upravit a rozšířit starou 
pěší stezku z Křinic na vrchol Stěn. 

9. května roku 1855 byl v polickém kostele vysvěcen zvon na jméno 
P. Marie Sněžné a 10. května slavnostně zavěšen do věžičky novostavby 
hvězdecké myslivny, která patřila benediktinskému velkostatku. V dřevěné 
budově, postavené ve švýcarském stylu, která byla později částečně vy-
zděna, byl rovněž umístěn výletní hostinec. Fořt zde sloužil zároveň jako 
hostinský, později byl hostinec pronajímán. Řezbářské práce na sále hostince 
provedl polický truhlář a kostelník Kajetán Peiskar. 25. května roku 1855 byla 
v polickém kostele posvěcena socha P. Marie a odnesena šesti mládenci 
v doprovodu družiček na oltář kaple na Hvězdě. 5. srpna 1855 byla kaple na 
svátek Panny Marie Sněžné znovu vysvěcena opatem Janem Nepomukem 
Rotterem, slavnostní mše se tehdy zúčastnily davy lidí z Policka a z Brou-
movska. Nový mobiliář kaple je rovněž dílem truhláře Kajetána Peiskara z Po-
lice nad Metují. Od této doby se toto místo opět stalo dějištěm vyhlášených 
hvězdeckých poutí, hostinec vábil mnohé milovníky romantiky pro úchvatné 
výhledy do broumovské kotliny. S nostalgií se sem vracel spisovatel Alois 
Jirásek, vzpomínaje na svá mladá studentská léta v broumovském klášterním 
gymnáziu, kdy tudy chodíval domů do Hronova. Hvězda učarovala i malíři 
a ilustrátoru Adolfu Kašparovi. 

Idyla na Hvězdě, narušená jen občas přírodními pohromami, vzala 
definitivně za své roku 1938, kdy došlo k odtržení Sudet od Československé 
republiky. 15. října byla německým vojskem obsazena i turistická chata na 
Hvězdě. Tato situace, kdy byla chata pro českou stranu nepřístupná, trvala 
až do konce II. světové války. Již 2. června roku 1945 však byla po nutných 
opravách opět znovu otevřena. 8. května roku 1948 zde oslavil Klub českých 
turistů (KČT) v Polici nad Metují zapálením vatry otevření nové, červeně ozna-
čené turistické cesty – tzv. „Strážní stezky“. 

V červenci roku 1958 bylo na popud oddílu turistů při TJ Spartak v Polici 
nad Metují započato s úpravou stávající polní cesty vedoucí z obce Hlavňova 
na Hvězdu tak, aby bylo možno vyjet až nahoru s autobusy. V lednu roku 1959 

byl postaven na Hvězdě stožár pro televizní retlansační stanici, sloužící pro 
příjem TV signálu v broumovské kotlině. Stožár sem byl převezen z Otovic 
u Broumova, kde kdysi sloužil jako větrné čerpadlo na vodu. Současně byla 
v restauraci na Hvězdě zapojena nová přípojka elektrického vedení vedoucí 
od Hlavňova. Dosavadní vedení od Broumova dodávalo již velmi slabý příkon 
elektrického proudu, takže v kuchyni restaurace nebylo možno použít žádné 
výkonnější elektrické spotřebiče; přípojka byla nutná také pro chod retlansační 
stanice. 5. července roku 1959 byla slavnostně otevřena nová silnice Hlav-
ňov – Hvězda. Asfaltová silnice na místě bývalé polní cesty byla postavena 
z finančních prostředků Krajské komise turistického ruchu, organizátorem 
celé akce byl turistický oddíl TJ Spartak v Polici nad Metují. Velkou zásluhu 
na vybudování této komunikace měli tehdejší funkcionáři TJ Jaroslav Tichá-
ček a Karel Vacek a především spousta bezejmenných brigádníků. Během 
prvního dne projelo novou silnicí na Hvězdu 478 motocyklů, 211 automobilů 
a 53 autobusů. V téže době byl zpřístupněn i dosud neschůdný hřeben Brou-
movských stěn vybudováním nové, žlutě označené turistické cesty, zvané 
„Vyhlídková“ nebo také „Rasovská“.

Na jaře roku 1960 byla dokončena stavba vyhlídkové terasy u chaty a od 
této doby se datují postupné vnější i vnitřní úpravy chaty. V březnu roku 1962 
byl dokončen 102 metrů hluboký geologický vrt k zajištění vlastního zdroje 
pitné vody pro restauraci na Hvězdě (práce zahájeny v srpnu 1961). Do této 
doby musela být voda pro restauraci pravidelně dovážena v cisternách z Hlav-
ňova. S rozsáhlou celkovou rekonstrukcí a modernizací interiéru chaty bylo 
započato roku 1970. 

Broumovské stěny – státní přírodní rezervace ve výměře 63 808 ha. 
Pásmo zalesněných pískovcových skal mezi Broumovem a Policí nad Metují. 
Začínají v sedle pod Božanovským Špičákem a táhnou se k cestě od Zdoňova 
do polského Mieroszówa. Nejvyšší vrcholy: Božanovský Špičák (783 m n.m.) 
a Koruna (772 m n.m.). Jméno pohoří Stěny se poprvé objevilo ve falzu 
darovací listiny krále Přemysla Otakara I. z roku 1213, časem upadlo v za-
pomenutí a znovu je vzkřísil historik V. V. Tomek ve své práci „Paměti Újezdu 
Polického“. Geolog Jan Krejčí jim dal roku 1877 přídomek „Broumovské“.

Hlavňov – vesnice pod Broumovskými stěnami, založená někdy po roce 
1240, první písemná zmínka z roku 1395. U rybníka na červeně značené ces-
tě do Kovářovy rokle je pamětní deska, kde stávala chalupa pobělohorského 
exulanta Jiřího Vostrého Žitavce, známého z Jiráskova Temna.

Klůček – zalesněný hřbet na červené z Police nad Metují do Hlavňova 
a na Hvězdu, s výhledy. Název se poprvé připomíná roku 1547, pochází ze 
staročeského slovesa „klučiti“ (mýtiti) a říkalo se tak holým kopcům, na nichž 
po vykácení stromů zbyl „kluk“, tj. nezkopaný pozemek s pletivem kořenů.

Kovářova rokle – romantický hluboký skalní kaňon na červené z Police 
nad Metují na Hvězdu, opředený pověstí o skryté kovárně v jeskyni, kde se 
kovaly zbraně pro loupežnickou bandu za sedmileté války.

Pánova cesta – žlutě značená cesta na hřeben Broumovských stěn. 
Tradovaná událost, že po ní roku 1619 prchal opat Wolfgang Selender před 
vzbouřenými měšťany z Broumova do Police, je jen romantickou pověstí bez 
historické opory.

Supí koš – 703 m n.m., nejvyšší vyhlídkový vrch ve střední části Brou-
movských stěn. Kruhový rozhled na Javoří a Soví hory, na Hejšovinu a Bor, 
na Orlické hory, Jestřebí hory, Krkonoše a za dobré viditelnosti na Rychlebské 
hory a Jeseníky.

CHATA NA HVĚZDĚ v Broumovských stěnách
549  54 Police nad Metují
Otevřeno 11:00 – 20:00 hod. mimo pondělí a úterý
Tel.: +420 491 543 208, +420 606 294 251

UBYTOVÁNÍ
V chatě na pokojích: 3 x 2 lůžka, 1 x 3 lůžka
Chatky 4 x 4 lůžka

HVĚZDA
674 m n. m.

v Broumovských stěnách
u Police nad Metují

Vydal Klub přátel turistiky
a město Police nad Metují


