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Po czeskiej stronie – Ostaš i Hvězda

Tuż za granicą, po czeskiej stronie znajduje się cały szereg bardzo atrakcyjnych turystycznie
miejsc. Nie tylko tak znane, jak czeskie Karkonosze czy też bliższy nam Adršpach. Bardzo
ciekawym regionem jest pogranicze wałbrzysko-broumovskie. Do Czech wjeżdżamy tu przez
Mieroszów i Mezimesti. Nie skręcamy w kierunku Teplic nad Metuji (tamtędy jedzie się do
Adršpachu) lecz jedziemy w kierunku Broumova. W Jetřichovie skręcamy w prawo kierując
się na Police nad Metuji. Za miejscowością Pĕkov zobaczymy już główny cel wycieczki –
górę Ostaš – i zjeżdżamy z drogi kierując się na parking u jej podnóża.
Ostaš (po niemiecku Wostasch, Ostasch) to szczyt (700 m n.p.m.) w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Broumovsko. Mimo stosunkowo niewielkiej wysokości wzniesienie widoczne jest z daleka jako odosobniony masyw skalny.
Góra stanowi obszar rezerwatu przyrody Ostaš. Część szczytowa położona jest na niewielkiej
wierzchowinie stołowej, którą tworzą dwie olbrzymie płyty skalne, zbudowane z piaskowców
ciosowych, która we wszystkich kierunkach opada 40-metrowymi pionowymi skalnymi ścianami, które w niższych partiach przechodzą w strome zbocza, porośnięte lasem.
Nazwa góry pochodzi od imienia św. Eustachego (Eustacha lub Ostacha), patrona myśliwych,
którzy w Średniowieczu chętnie tu polowali, a także trudnili się przeprowadzaniem osób
przez pobliską granicę. Później masyw stanowił schronienie dla prześladowanych protestantów, zwłaszcza po ich porażce pod Białą Górą. Była to wielka bitwa pomiędzy siłami

czeskich protestantów a wojskami koalicyjnymi katolickich Habsburgów, które rozegrało się
8 listopada 1620 roku w trakcie wojny trzydziestoletniej. Była to największa klęska w historii Czech i decydująca
bitwa, która zmieniła
losy kraju. Tu na
Ostaszu , m.in. pod
skałą Mogiła Śmierci torturowano i zamordowano około stu
niewinnych mieszkańców Polic nad Metují,
a zwłoki wrzucono w
szczelinę skalną.
Odbywano tu także
pielgrzymki do kapliczki na stoku (pierwsza, drewniana powstała tu w 1484r.).
W czasach współczesnych Ostaš stał się celem miłośników wspinaczki. Na wierzchołku płyty
górnej położona jest Frydlantska Skała z punktem widokowym, a na skraju płyty platforma
widokowa. Piaskowcowa powierzchnia szczytu jest zwietrzała, popękana i poprzecinana wieloma szczelinami. Między dwoma płytami skalnymi na wierzchowinie znajdują się dwa

labirynty skalne. Na wschodnim zboczu wyższej płyty, znajduje się labirynt górny, z szeregiem osobliwych utworów skalnych. Ciekawe są nazwy grup skalnych i poszczególnych pojedynczych skał, np.: Czarci Samochód (Čertovo auto), Kopijnik (Zbrojonoš), Zdrajca
(Zdrádce) lub Cyganka (Cikánka).
Z platformy widokowej widać niższą, położoną
nieco na północny-wschód, drugą płytę skalną,
gdzie znajduje się labirynt dolny, oraz większe
zgrupowanie skalne zwane Kocim Grodem, z
pomnikiem przyrody Kocie Skały i Jaskinią
Braci Czeskich.
Na górze znajduje się kilka punktów widokowych, z których roztaczają się panoramy Broumowskich Ścian, Karkonoszy, Gór Kamiennych, Sowich, Orlickich i Bystrzyckich.

Po nasyceniu oczu fantastycznymi kształtami stworzonymi w
tym niesamowitym miejscu
przez naturę, schodzimy do podnóża góry i wracamy na parking.
W zależności od tego ile czasu
spędzimy na Ostaszu możemy
wracać do domu (zatrzymując
się po drodze na smaczny posiłek i piwo w restauracji Svata
Magdalena w Jetřichovie), albo
podjechać jeszcze do
pobliskiego Hlavnova i stamtąd
wejść na Hvezdę, czyli Gwiazdę
- jeden z najatrakcyjniejszych
szczytów w Broumovskich
Ścianach.
Hvězda, po polsku Gwiazda lub Policka Góra, to szczyt o wysokości 674 m n.p.m. położony
w granicach czeskiego parku narodowego (Chráněna krajinná oblast Broumovsko – CHKO
Broumovsko), w środkowo-wschodniej części Broumowskich Ścian, stanowiących czeską część Gór
Stołowych, około 12,0 km na północny zachód od
Radkowa. Nazwa góry pochodzi od krzyża z pozłacaną pięcioramienną gwiazdą, ustawionego na
szczycie w 1670 roku jako punkt orientacyjny dla
podróżnych.
Wzniesienie ma charakterystyczny kształt. Zbocza
południowe są łagodne, pocięte wąwozami, część
szczytowa jest płaska, natomiast zbocza po drugiej
stronie przechodzą w pionowe ściany z piaskowców ciosowych, które opadają ku północnemu
wschodowi urwiskami wielometrowej wysokości, a

w niższych partiach przechodzą w strome zbocza, porośnięte lasem.
Mimo niewielkiej wysokości bezwzględnej wzniesienie widoczne jest z daleka jako blok skalny porośnięty lasem. Piaskowcowa powierzchnia szczytu jest popękana i poprzecinana małymi szczelinami skalnymi. Po północnej stronie nawet późną wiosną można tam zobaczyć nawet mały lodowiec. Na szczycie, na krawędzi obrywu, znajduje się barokowa kaplica Matki
Bożej Śnieżnej, zbudowana w 1733 roku z piaskowca ciosowego na rzucie pięcioramiennej
gwiazdy, przez opata klasztoru z Broumova Othmara Zinkego według projektu Kiliana Ignaca
Dientzehofera.

Nieco dalej, na szczycie, w pięknym drewnianym budynku postawionym na kamiennej podmurówce, na wysokości 674 m n.p.m., znajduje się schronisko turystyczne Chata Hvězda.
Schronisko zostało wybudowane w latach 1854-1856 w stylu szwajcarskim przez Jana Nepomucena Rottera. W schronisku mieści się także gospoda. Obok kaplicy na skałach położony
jest punkt widokowy, z którego rozciąga się panorama Broumova i okolic (Góry Suche, Góry
Sowie). Jest to też doskonały punkt startowy do dalszych wycieczek w czeskie Góry Stołowe.

