
B Broumovsko
Biuletyn informacyjny
2/2019

Słowem
wstępu

Wydarzyło się...

Dziękujemy naszym partnerom

Drodzy Przyjaciele,

czy jesteście gotowi na ciekawe wycieczki wśród krajobrazu kwitnącego regionu broumovskiego? W wiosennym 
elektronicznym wydaniu Biuletynu można znaleźć wiele propozycji na miłe spędzenie czasu. Niezwykłe trasy rowe-rowe 
i piesze oferują bogactwo pięknych widoków. Warto też zajrzeć na polską stronę, gdzie można znaleźć choćby Drogę św. 
Jakuba. W tym roku braliśmy udział w wielu targach i możemy stwierdzić, że zainteresowanie naszym regionem jest duże, 
co nas bardzo cieszy. Także program wydarzeń kulturalnych w naszego regionu jest pełen wyda-rzeń, więc naprawdę jest z 
czego wybierać. 

Milan Brandejs, ředitel Společnosti pro destinační management Broumovska o.p.s.

Propozycje wycieczek

Ciekawostka 

FOR BIKES
Region Broumovsko wziął udział 
w targach rowerowych For Bikes, 
które odbywały się w Pradze pod 
koniec kwietnia. Dla odwiedzających 
przygotowaliśmy trzy proste pytania 
dotyczące naszego regionu. Z ogólnej 
liczby 253 uczestników wylosowaliśmy 
cztery osoby, do których trafiły nasze 
nagrody. 

Kask rowerowy otrzymali Josef H. 
(Havířov) i Zdeněk Š. (Jihlava). Bluzę 
otrzymała Gabriela S. (Karlovy Vary), 
a kieszonkowe narzędzia rowerowe 
trafiły do Tomáša T. (Kardašova 
Řečice).

Jak w latach poprzednich, tak samo w tym roku w 
skałach teplic gniazduje sokół wędrowny
Od kilku tygodni wielu z nas czeka z utęsknieniem na oczekiwane ocieplenie i nadejście wiosny. Także wiele zwierząt z niecierpliwością 
czeka na lepsze warunki na założenie rodziny. W skalnych rezerwatach Skał Teplic jako jedne z pierwszych swoje gniazda zakładają 
sokoły wędrowne. Ma to miejsce także w tym roku, dlatego część trasy ze względów ochrony siedliska tego ptaka została wyłączona 
z ruchu turystycznego, aż do czasu wychowania młodych ptaków.  Taka ostrożność jest tu jak najbardziej wskazana ze względu 
na pozostawanie tego gatunku pod ochroną. Dlatego, jeśli spotkacie na trasie jakieś ograniczenia, np. strefy ciszy, prosimy o ich 
przestrzeganie i postępowanie zgodnie z informacjami i oznaczeniami w terenie. Trasa prowadząca przez skalne miasto i tak dostarczy 
wielu niezwykłych widoków niezwykłych formacji skalnych.

Zarząd parku krajobrazowego CHKO Broumovsko już w latach poprzednich dla turystów wrażliwych na ochronę siedlisk ptasich 
przygotował ciekawe urozmaicenie. Podobnie będzie w tym roku. Jeśli odwiedzicie Skały Teplic weekend, to możecie mieć okazję (przy 
dobrej pogodzie) wziąć udział w obserwacjach sokołów, włącznie z prelekcją strażników przyrody na ich temat. 
Planując wyjazd w skały należy pamiętać, że chociaż gdzie indziej może być pełnia wiosny, ciepło i słońce, to wśród skał ciągle może być 
zimno i śnieg. Na wycieczkę w skały zawsze trzeba mieć odpowiednie obuwie i ciepłe ubranie. 

Punkt widokowy 
JUNÁCKÁ VYHLÍDKA   
Większość turystów do tego miejsca nawet nie trafia. Chodzi o punkt widokowy Junácká vyhlídka 
znajdujący się na Broumovskich Ścianach. Chociaż miejsce to położone jest na szlaku turystycznym, 
to jednak jest na tyle daleko od każdego z punktów startowych, że docierają tu tylko wytrwali. Z 
miejscowości Slavné, Řeřišné czy Božanov wymaga to dłuższej wycieczki… Jednak, jeśli zamiast 
letniej przechadzki ma się chęć na wyprawę, to z pewnością dotarcie w to miejsce nagrodzi trud 
maszerowania. Na punkcie widokowym już wiele dziesięcioleci znajduje się wspinaczkowa skrzynka z 
księgą odwiedzin, w którą każdy się może wpisać. Jest to zapewne duża ciekawostka w całym regionie 
broumovskim. Nagrodą będzie też wspaniały o każdej porze roku widok na Bożanowski Szpiczak, 
Szczeliniec i Bór. Jeśli na punkt widokowy Junácká vyhlídka wyruszycie od miejscowości Slavné, obok 
Krzyża Pańskiego (Pánův kříž), to należy iść żółtym szlakiem przez Mydlářské kameny i Spáleniště na 
Signál, szczyt z małym labiryntem skalnym i kilkoma wieżami skalnymi. Z tego miejsca schodzi się 
na obrzeża miejscowości Řeřišné, na skrzyżowanie z wyjątkową nazwą U Zabitého. Do miejsca Slavný 
można wrócić kierując się w lewo (zielonym szlakiem) i z powrotem pod Pański Krzyż, albo w prawo 
(niebieskim szlakiem) pod stoki Broumovskich Ścian, idąc na Slavný obok dawnych chat tram-pów.

Szósty rok wycieczek 
terenowych po ziemi polickiej
Cykl wycieczek terenowych z przewodnikiem w poszukiwaniu skarbów przyrody Ziemi 
Polickiej będzie organizowany już po raz szósty. Od maja do września łącznie odbędzie 
się sześć wycieczek, dzięki czemu każdy chętny będzie mieć wiele okazji, aby wyruszyć 
na wyprawę w poszukiwaniu piękna przyrody i tajemnic historii razem z przewodnikiem 
z Zarządu CHKO Broumovsko, Muzeum Ziemi Nachodzkiej i Geoparku Narodowego 
Broumovsko. Geopark Broumovsko dopiero rozpoczyna swoją działalność, dlatego w 
tym roku nasze działania skupimy właśnie na poznawaniu jego walorów – skał i śladów 
drugorzędowego morza. Pierwsza wycieczka terenowa odbędzie się 25 maja i poprowadzi 
ją z Mgr. Kuna z Zarządu CHKO Broumovsko, z który przejdziemy przez ważne w Europie 
miejsce Stárkovská bučina. Zobaczymy osobliwości miejscowej flory,  ... tu więcej

Trasa św. Jakuba na polsko-czeskim pograniczu 
W średniowieczu swoje początki mają pielgrzymki do Santiago de Compostela w Hiszpanii, gdzie zgodnie z tradycją znajduje 
się grób św. Jakuba apostoła. Takie trasy nazywało się Drogami św. Jakuba, a miejsce docelowe było trze-cim w kolejności celem 
pielgrzymek, po Rzymie i Jerozolimie.

W Kotlinie Kłodzkiej Droga św. Jakuba została wytyczona w 2014 r. Wchodzi ona w skład europejskiej sieci szlaków prowadzących 
do Santiago de Compostela. Trasa ma ponad 80 km długości i prowadzi z Międzygórza do Radkowa, a następnie do Republiki 
Czeskiej. 

W gminie Radków Droga św. Jakuba ma swój początek w Ścinawce Dolnej. Osiedlanie w tym miejscu i rozwój miej-scowości 
nastąpiło na początku XIII w., na co miała wpływ urodzajna dolina i przebiegający tędy szlak handlowy z Kłodzka do Jeleniej Góry. 
Ślady kultu apostoła potwierdza tutejszy kościół rzymsko-katolicki pw. św. Jakuba Star-szego, wzmiankowany już w XVI w. Jest 
to świątynia trójnawowa z zachowaną formą neoromańską z elementami neobarokowymi. Ze starszego kościoła zachowały się 
dzwony i część wyposażenia z XV w.: gotycka Pieta znajdująca się na ołtarzu głównym i rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem. Ze 

Ścinawki Dolnej Droga św. Jakuba prowadzi do Suszyny – małej wsi, uważanej za najstarszą w regionie ... tu więcej

Zapraszamy

Z działalności LOT Broumovsko (SDMB o.p.s.)

TURISTICKÁ SOUTĚŽ 
PRO NÁVŠTĚVNÍKY SKALNÍCH 

MĚST ČESKÉ REPUBLIKY

Navštivte během roku 2019 některá ze skalních 
měst České republiky:

na Broumovsku,
v Českém ráji,

v Českém Švýcarsku
a zúčastněte se naší soutěže  

určené jen pro vás – milovníky skal.

LOGO MANUÁL
Ministerstva pro místní rozvoj

Určeno pro interní užití pracovníků Ministerstva pro místní rozvoj ČR a pro

externí užití pracovníků reklamních agentur, tiskáren, DTP studií a dalších

dodavatelů.
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Český ráj

Broumovsko

České Švýcarsko
Projekt Skalní města České republiky byl realizován za 
přispění prostředků státního rozpočtu České republiky 
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Skalne miasta  
Lokalna Organizacja Turystyczna Broumovsko od wielu lat zajmuje się 
koordynacją produktu narodowego Piaskowcowe Miasta Skalne Republiki 
Czeskiej (Pískovcová skalní města České republiky), który obejmuje 
obszary skalne Ziemi Broumovskiej, Czeskiej Szwajcarii i Czeskiego Raju. 

Wszystkie trzy wymienione regiony zajmują się podobną problematyką, 
realizują podobne zadania i mają zbieżne cele. Dlatego projekt, oprócz 
wspólnej promocji, obejmuje też między innymi dążenie do równomiernego 
rozkładu poziomu odwiedzin tych miejsc na przestrzeni całego roku 
kalendarzowego.

Jednym ze wspólnych działań na ten rok jest konkurs turystyczny dla tych, 
którzy w ciągu roku odwiedzą wybrane obszary skalne w każdym z trzech 
regionów. Ulotki informacyjne z propozycjami i kuponem konkursowym od 
10 maja można znaleźć we wszystkich centrach informacji od Děčína po 
Broumov.

Ukazało się kolejne wydanie pisma Letní.Broumovsko. Czasopismo jest dostępne w centrach informacji oraz u regionalnych usługodawców, a w wersji elektronicznej na stronie 
www.broumovsko.cz. Czasopismo informuje o ciekawostkach z kulturalnego i przyrodniczego dziedzictwa regionu, możliwościach uprawiania sportu oraz o wydarzeniach 
kulturalnych i innych. Celem statutowym Lokalnej Organizacji Turystycznej Broumovsko (SDM Broumovska, o. p. s.) jest rozwój ruchu turystycznego. Od lutego 2019 r. to 
stowarzyszenie w tym zakresie uzyskało certyfikację. Więcej można dowiedzieć się na stronach www.broumovsko.cz, www.bikeresort, www.geopark.broumovsko.cz, a także 
na profilu FB i na Instagramie. LOT Broumovsko promuje region na targach ruchu turystycznego, poprzez publikacje prasowe, a także z wykorzystaniem internetu. W  2018 
roku stowarzyszenie opracowało dokumenty swojej strategii do roku 2028 – Strategię rozwoju ruchu turystycznego oraz Strategię rozwoju geoturystyki i Parku Narodowego 
Broumovsko. Podobnie, jak w roku ubiegłym LOT Broumovsko w kwietniu 2019 zorganizowało konferencję, która w tym roku była przeznaczona przede wszystkim dla 
samorządów. LOT Broumovsko jest także koordynatorem produktu turystycznego Skalne miasta Republiki Czeskiej, w ramach którego, z pomocą czterech województw (krajów) 
promocja objęła Czeski Raj (Český ráj), Czeską Szwajcarię (České Švýcarsko) i skalne miasta regionu Broumovsku. W ramach działalności ważna jest także promocja regionu 
jako destynacji atrakcyjnej pod względem bogactwa geologicznego, przyrodniczego i historycznego w ramach Parku Narodowego Broumovsko, którego status uzyskano wiosną 
2018 r.

LOT Broumovsko stara się rozwijać ruch turystyczny jako jedną z szans na wsparcie gospodarki regionu, włącznie ze zwiększeniem miejsc pracy. 
Niezbędnym warunkiem w tym względzie jest współpraca samorządów i usługodaw-ców.

Część działań można realizować dzięki wsparciu z projektu Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych.

Geoparki narodowe 
Republiki Czeskiej
Geoparki narodowe istnieją w Republice Czeskiej od 2007 roku i oferują 
działania turystyczno-edukacyjne oraz aktywność czasu wolnego, 
bazując na miejscowym bogactwie geologicznym, i popularyzując 
nauki geologiczne. Sieć geoparków narodowych Republiki Czeskiej 
istnieje w ramach struktur europejskich i światowych. Ramy filozofii 
i zakres działań geoparków jest określony w Republice Czeskiej przez 
Ministerstwo Środowiska, które prowadzi certyfikację kandydatów 
i ma uprawnienia do nadawania im tytułu geoparku narodowego. 
Geopark Narodowy Broumovsko uzyskał swój status w zeszłym roku. 
Każdy geopark narodowy prowadzi swoją działalność dokumentacyjną, 
popularyzacyjną, edukacyjną i inną, wykorzystując specyfikę geologiczną 
i fenomeny swojego obszaru, przy czym poszczególne geoparki ze sobą 
współpracują. Jednym z produktów takiej współpracy jest wystawa 
wędrowna Geoparki Narodowe Republiki Czeskiej, która właśnie trafiła 
do Geoparku Broumovsko. 

JEDEN ŚWIAT
W marcu miała miejsce kolejna edycja festiwalu filmów dokumentalnych 
Jeden Świat (Jeden svět) w Policy nad Metują. Jury wybrało 12 zdjęć w różny 
sposób odnoszących się do tematyki praw człowieka za pomocą filmu 
dokumentalnego. Nagrodę za najlepszy film zdobył film Kamienne serce 
(Kamenné srdce) w reżyserii Claire Billet i Oliviera Jobarda. Kompozycja 
tego filmu wciąga widza od samego początku po scenę końcową. Ten 
dokument jest szkicem historii życia afgańskiego emigranta Quorbána, 
od jego dzieciństwa po dorosłość. Wszystko toczy się w bardzo złych 
warunkach życiowych. Nagrodę za najlepszą reżyserię filmu Odsunięty 
przypadek (Odložený případ) otrzymał Hammarskjὂld – ten film pełen 
jest składanką ujęć ujmujących różne sceny zorientowane na szczegół, 
przy jednoczesnym samoironicznym podejściu do narracji. Nagrodę 
specjalną jury przyznało filmowi Rekonstrukcja Utøyi, pokazującemu 
atak na norweski obóz letni w  2011 r. 

Festiwal Za poklady Broumovska 
po raz czternasty…
W środę 1 maja w broumovskim klasztorze symbolicznie otwarto kolejną, 
czternastą edycję festiwalu Za poklady Broumovska. Na otwarcie zabrzmiał 
koncert Dasha i Epoque Quartet. 

Regularne festiwalowe koncerty w okresie od 29 czerwca do 31 sierpnia zagoszczą 
w broumovskich kościołach ze znakomitymi czeskimi i zagranicznymi wyko-
nawcami. 

Więcej: www.zapoklady.cz

Bike resort Broumovsko – 
rowerowa adrenalina   
Broumovsko może jeszcze nie należy do najbardziej znanych regionów 
turystyki rowerowej w Czechach, ale dzięki swojej bogatej ofercie tras 
i dzięki wyjątkowemu terenowi może sprostać potrzebom wszystkich 
pasjonatów różnych form sportów rowerowych. 

Piękna dzika przyroda Wyżyny Broumovskiej, kręte trasy szczytowe i 
na stokach gór, z zapierającymi dech w piersiach widokami i dalekimi 
panoramami, wymagające techniczne i kamieniste zjazdy wśród skał 
piaskowcowych, trasy edukacyjne po zabytkach baroku, sztuki militarnej 
czy przyrody, albo oryginalne punkty gastronomiczne..., to wszystko 
sprawia, że jazda na rowerze może być prawdziwą przygodą. Bike resort 
Broumovsko być może nie ma powalającej ilości tras rowerowych, ale 
wystarczy spojrzeć na mapę, aby przekonać się, że na Ziemi Broumovskiej 
nie można się tu nudzić, szczególnie na rowerze górskim. ... tu więcej

Zamek Książ   
Według legendy zamek w 933 roku wybudował rycerz Fryderyk, zwany Funkenstei, z polecenia 
cesarza Henryka Ptáčníka. Pierwsza wzmianka pisemna o zamku jest datowana na 1255 r., kiedy 
na zachowanym dokumencie jako świadka podano Henryka Wersteynberka. W innych źródłach 
podaje się, że książę świdnicko-jaworski Bolko I w 1288 r. wybudował zamek w celu ochrony 
szlaku z Czech do Śląska. Pierwotne umocnienia zostały zlikwidowane przez króla czeskiego 
Przemysła Otokara II. Z powodu braków potomków dynastii zamek zmienił swoich właścicieli. 
Natomiast w latach 1428 - 1429 zamek został zdobyty przez czeskich husytów. W 1941 r. obiekt 
został skonfisko-wany przez Trzecią Rzeszę. W latach 1943–1945 naziści prowadzili przebudowę 
zamku, który w tym czasie służył za siedzibę Gestapo. Pod zamkiem wybudowano kompleks 
podziemnych korytarzy, co do których nawet dzisiaj krąży wiele spekulacji, także o ukrytej tu 
bursztynowej komnacie. Po drugiej wojnie światowej zamek został zajęty przez Armię Czerwoną, 
która mocno zdewastowała cały obiekt. W latach 70. XX w. zabudowania przeszły kompleksowy 
remont, dzięki czemu dzisiaj służy za popularną atrakcję turystyczną. 

Spolufinancováno v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, a to z projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu
Středních Sudet, reg. číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Koci Zamek na górze 
stołowej Ostasz   
Między wsiami Pěkov i Bukovice jest zjazd na górę stołową Ostasz. 
Źródłosłów nazwy góry nawiązuje do świętego Eustachego, patrona 
myśliwych. Szczyt ze swoim skalnym miastem przez wiele stuleci był 
odwiedzany tylko przez miejscowych mieszkańców. W 1956 roku za 
zabytek przyrody ogłoszono formację Kocich Skał (na powierzchni 
8,2602 ha). Skały zostały objęte ochroną ze względu na swoją rzeźbę z 
geomorfologicznie cennymi formacjami. 

Na Koci Zamek (Kočičí hrad) można dostać się w ramach przyjemnego 
spaceru z parkingu (idąc niebieskim szlakiem). Trasa tam i z powrotem 
zajmuje około 1,5 godziny. Jeśli będziecie mieć jeszcze chwilę czasu więcej, 
to warto zobaczyć jeszcze Grotę Braci Czeskich (Sluj českých bratři), którą 
odkryto dopiero w latach 20. XX w. 

Targi   
Od stycznia do marca braliśmy udział w różnych targach w 
Republice Czeskiej i w Polsce. Promujemy region Broumovsko jako 
obszar zabytków przyrody i kultury, przez staramy się wydłużyć 
sezon turystyczny o inne miesiące roku. Promocja obejmuje 
Geopark Narodowy Broumovsko, Skalne Miasta Republiki Czeskiej 
i Bikeresort, co wchodzi w zakres działań LOT Broumovsko (SDMB). 
Zainteresowanie regionem Broumovsko jest ogromne, wielu ludzi 
kojarzy nas, zna i z chęcią ty wraca. Na targach bardzo często pytano 
nas o kompleksy skalne, ale nie tylko w skałach Aderszpachu i Teplic. 
Na stoisku poszukiwano u nas informacji w formie drukowanej, a 
także cennych rad, wykraczających poza foldery reklamowe. Dzięki 
współpracy z regionalnymi centrami informacji, miastami, wsiami i 
usługodawcami mogliśmy też rozdawać na stoiskach różne ciekawe 
prezenty reklamowe, jak czekoladki, długopisy, znaczki, zakładki do 
książek, notatniki itd. 

Znak regionalny „Broumovsko – 
produkt regionalny”.  
Związek znaków regionalnych (Asociace regionální značky) już od ponad ośmiu lat wspiera 
budowanie marki wysokiej jakości produktów. W ostatnim czasie związek zauważa trend wzrostu 
popularności rękodzieła i lokalnych produktów spożywczych, dlatego grono producentów nadal 
będzie rozszerzane. Warto spróbować i zgłosić się do certyfikacji. 

Certyfikat pozwoli brać udział także w różnych targach. Pomagamy w przygotowaniu zgłoszenia, 
a obecny nabór prowadzony jest do 30.6.2019 r. 

E-mail kontaktowy: katerina.agnolozzi@broumovsko.cz.

Letni koncert open air – 
wystąpią Tata Bojs & Filhar-
monia Hradec Králové
Zbliża się wyjątkowe muzyczne wydarzenie lata 2019. Na tym koncercie 
open air 21 czerwca warto być. W brou-movskim klasztorze wystąpi wtedy 
Tata Bojs z Filharmonią Hradec Králové. Jest to jeden z najlepszych czeskich 
al-ternatywnych zespołów, który we współpracy z orkiestrą symfoniczną 
wystąpi w klasztornych ogrodach pod gołym niebem. Usłyszeć będzie można 
premierowe, oryginalne aranżacje najbardziej znanych utworów zespołu z 
albu-mów: Futuretro, Biorytmy, Nanoalbum, Kluci kde ste?, Ležatá osmička, 
A/B. 

Bilety są dostępne w przedsprzedaży na stronach www.smsticket.cz

Wystawa wędrowna 
w Geoparku  
W pięciu różnych miejscach Geoparku Narodowego Broumovsko 
będzie można zapoznać się z umieszczonymi na dziesięciu roll-
upach informacjami o geologii różnych geoparków narodowych, 
a także o ich działaniach geoturystycznych i edukacyjnych. 
Wybór najważniejszych informacji można znaleźć również na 
wydanych przy tej okazji ulotkach. Wystawę można zobaczyć 
od 26 kwietnia do 17 maja w Centrum Informacji w Teplicach 
nad Metują, od 20 maja do 9 czerwca w Skansenie Górnictwa 
Żaclerz w Żaclerzu, od 10 do 30 czerwca w Sali Konferencyjnej 
Pellyho domy w Policy nad Metują, od 1 do 15 lipca w Zamku 
Aderszpach, i od 19 lipca do 12 sierpnia w Starym Ratuszu w 
Broumovie. 

Wystawę warto zobaczyć także, aby znaleźć kolejne ciekawe 
cele na wyjazdy do Republiki Czeskiej!

Na golf
Potrafisz grać w golfa? Wiesz jak prawidłowo uderzyć 
piłeczkę? Wiesz, z jakich pól jest zbudowane pole 
golfowe? Jeśli nie, to można wybrać się na dzień 
otwartych drzwi pola golfowego! Zapraszamy w niedzielę 
5.5.2019 od godz. 14.00 do 18.00 do Broumova na pole 
golfowe Grosshof. Duże powierzchnie treningowe i 
doświadczony instruktor to doskonałe warunki dla 
początkujących. Pole golfowe to piękna dziewiątka 
w centrum Kotliny Broumovskiej, znajdująca się na 
wysokości 412 m. n.p.m. Każdy golfista doceni doskonale 
utrzymywane powierzchnie fairway, wspaniałe greeny 
i niezwykłe widoki. Panorama z widokiem miasta 
Broumov i benedyktyńskim klasztorem z XIV w. na 
pierwszym planie obejmuje też masyw Broumovskich 
Ścian, Góry Suche, a także Jesioniki, Góry Orlickie i 
Karkonosze. 

www.grosshof.cz

Sezon turystyczny w kopalni miedzi…
Zaczynamy kolejny sezon! Nietoperze już się zbudziły z zimowego snu i ponownie możemy ruszyć 
pod ziemię w poszukiwaniu skarbów. Sprzyja temu też czas kwitnących drzew i przyjemne wiosenne 
słońce, które wszystko pobudza do życia. Czym cieplej na zewnątrz, to tym przyjemniej jest wchodzić do 
chłodnych podziemnych korytarzy. Doskonała okazja jest w pobliżu, niedaleko, tuż nad wsią nad Jívka 
między Stárkovem i Radvanicami. Kopalnia Miedzi Bohumír w nowym sezonie oferuje nie tylko przyjemny 
chłód w czasie upału, ale przede wszystkim nowe atrakcje w ramach zwiedzania kopalni. W starych, 
wąskich wyrobiskach z zabudową drewnianą jeszcze przed sześćdziesięcioma laty górnicy w trudzie 
wydobywali rudy miedzi znajdujące się między warstwami piaskowca. 

Teraz z kaskiem i lampą może tam pójść każdy, aby zobaczyć magię tego miejsca i poznać specyfikę 
ginącego już zawodu górniczego. Przewodnikiem będzie stary górnik, który dobrze zna sposób pracy 
górników. Na koniec będzie można też poczuć adrenalinę i spróbować wyjść po drabinkach szybu 
wentylacyjnego na powierzchnię. Ci, co będą czuć jeszcze niedosyt doznań, mogą wybrać się jeszcze do 
pobliskiego Skansenu Górnictwa w Żaclerzu. Tak czekać będzie zwiedzanie bardziej nowoczesnej dawnej 
kopalni węgla kamiennego, z ekspozycją paleontologiczną i możliwością wejścia na wieżę szybową. 
Dużym plusem rezerwacji terminu zwiedzania jest to, że nie ma tu znaczenia, czy traficie na pogodę, czy 
nie – pod ziemią nie ma wiatru, deszczu, ani słonecznego żaru. Zapraszamy! Więcej: www.djs-ops.cz

Farma Wenet
Na farmie można się spotkać z różnymi 
gatunkami zwierząt, a niektóre z nich 
można głaskać. Można też odpocząć 
w przyjemnej atmosferze i nabrać sił 
na kolejne dni. Farma Wenet znajduje 
się w malowniczym otoczeniu Ziemi 
Broumovskiej. Region oferuje wiele 
możliwości spędzenia wolnego czasu przez 
cały rok - mogą to być pełne romantyzmu 
spacery, całodniowe wycieczki w skały, 
chodzenie po lesie, zwiedzanie zabytków, 
ale także właśnie odpoczynek i relaks 
w towarzystwie zwierząt. Farmę można 
odwiedzać o każdej porze roku. 
www.wenet.cz

Walzel, Fabryka przygód 
zaprasza na dni otwartych drzwi  

Centrum Walzel w Meziměstí zaplanowało, co będzie oferować przez 
cały rok. Doskonałe dania będą serwowane w restauracji Szwejk, w 
chłodne dni można się będzie rozgrzać się na bowlingu lub w siłowni, 
albo sprawdzić się na najnowocześniejszej w Europie Środkowej krytej 
strzelnicy. Do odpo-czynku może posłużyć jaskinia solna. 

Więcej informacji: www.fabrikanazazitky.cz

Muzeum modeli papierowych
Muzeum Modeli Kartonowych otwarto w maju 2012 r. Do 2015 r. 
stanowiły część jednostki organizacyjnej Cen-trum kultury i kształcenia 
Domy Pelly‘ego. 21 października 2015 r. zostało samodzielną jednostką 
organizacyjną miasta.

Jesteśmy jedynym Muzeum w kraju kralovohradeckym (Czechy), który 
ma certyfikat BABY FRIENDLY!

Interaktywny warsztacik dla najmłodszych w ekspozycji Muzeum.
W czasie zwiedzania Muzeum można samemu stworzyć unikatową 
pamiątkę z Muzeum.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mpmpm.cz

Odwiedź muzeum młynarstwa z wodnikiem, 
niedźwiedziem i diabłami.   
Jak ze zboża zrobić mąkę? Jak pracowały dawne maszyny młynarskie? I gdzie kryją się tu 
młyńskie diałby? Wszystkiego można dowiedzieć się w Młynie Drzewiczek. Młyn znajduje się 
w miejscowości Horním Dřevíč przy drodze łączącej Hronov i Stárkov. Dzieci i dorośli mogą tu 
zobaczyć, jak z żyta lub pszenicy męłło się mąkę w pierwszej połowie XX w. W młynie znajduje się 
niemal kompletne wyposażenie, które pracowało przed 1940 r. Od-wiedzający młyn w ten sposób 
zapoznają się z procesem od chwili odbioru zboża od rolników aż po odbiór mąki. Dowiedzą się 
też, do czego służą windy kieszeniowe, stoły mielenia i inne maszyny. Później można uruchomić 
młyn poruszany siłą wody: zaczną się obracać wszystkie wały, koła pasowe i niemal wszystko, co 
znajduje się w młynie. Więcej informacji: www.mlyndrevicek.cz

Restauracja U Trzech Róż
Restauracja znajduje się bezpośrednio na terenie broumovskiego 
klasztoru, łącząc w sobie nowoczesność z klimatem wiejskiej kuchni. 
Menu opiera się głównie na tradycji tutejszego regionu. Goście mogą 
cieszyć się smakami z zasobów tutejszych pól, ogrodów, lasów i 
stawów. Kucharze inspirują się przepisami, które były stosowane 
w klasztornej kuchni. Elementem filozofii wszystkich restauracji w 
stylu „baroque” jest samodzielne przetwarzanie surowców. Goście 
dzięki temu mogą spróbować chleba pieczonego w restauracji, czy 
wykonywanych tu na miejscu knedlików, kiełbas lub smarowideł i 
pasztetów. Przestrzeń restauracji z pomieszczeniem na zbiorniki z 
piwem, jest bezpośrednio powiązana z kuchnią. Więcej informacji 
www.baroque.cz

Zameczek, Janowiczki 
Hotel Zameczek Janowiczki (Hotel Zámeček Janovičky) odwołuje się do 
ponad stuletniej historii dawnego gościńca (z początku XX w.). Hotel 
oferuje 17 przytulnych pokoi, z łączną liczbą 42 miejsc. Wszystkie pokoje 
mają własną ła-zienkę i toaletę, TV oraz bezpłatną sieć WIFI. W cenie 
noclegu jest bogate śniadanie podawane w formie stołu szwedzkiego.

Hotelowa restauracja proponuje tradycyjne i regionalne dania, które 
doskonale uzupełniają wina z Piwnic Benedyk-tyńskich (z niedalekiego 
Klasztoru w Broumovie). Salonik, który można używać oddzielnie 
od restauracji, pozwala na organizowanie prywatnym wydarzeń, czy 
przyjęć weselnych. Przy sprzyjającej pogodzie otwarte są też obszerne 
tarasy, skąd goście mają zapierający dech w piersiach widok na Kotlinę 
Broumovską. Do hotelu przylegają ładne ogrody z miejscem dla gości, 
grillem i miejscem na ognisko. Nie brak teżplacu zabaw dla dzieci.

Hotel Zameczek Janowiczki położony jest na terenie parku krajobrazowego 
CHKO Broumovsko, w otoczeniu chro-nionej przyrody. Jest to idealne 
miejsce do odpoczynku, spotkań rodzinnych, a jednocześnie to idealne 
miejsce startowe wycieczek turystycznych, szczególnie pieszych i 
rowerowych.  

www.hzj.cz

Kontakty:     Společnost pro destinační
management Broumovska o. p. s. 
Klášterní 1, 550 01 Broumov
katerina.agnolozzi@broumovsko.cz 
telefon: 733 739 728

geopark.broumovsko.cz bikeresort.broumovsko.cz

https://www.broumovsko.cz/pl/vychazky-polickem-jiz-po-seste
https://www.broumovsko.cz/pl/trasou-sv-jakuba-v-polsko-ceskem-prihranici
https://www.broumovsko.cz/pl/rowerowa-adrenalina

