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Editorial

Stalo se ...

Děkujeme našim partnerům

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

Vážení přátelé, 

Léto je v plném proudu a příroda regionu Broumovsko láká na skvělé procházky, krásně zelené stromy poskytují stín a z 
lesních pěšin je vidět borůvčí. Při pohledu do oblak můžeme spatřit sokola i čápa. Zanedlouho se léto přehoupne a bude 
tu podzim. Listy se zbarví nádhernými barvami a náš region bude občas zahalen v mlze, která se pomalu bude rozplývat a 
sociální sítě zasytí jedinečné fotografie. Užívejte každý den – a prožijte Broumovsko! 

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

Tipy na výlety

Zajímavost 

Navštívil nás novinář z Francie
V červenci navštívil region Broumovsko známý francouzský novinář Christophe Migeon, který 
píše a fotografuje pro populární časopisy Terre Sauvage a Le Point. Pracovníci destinačního 
managementu ho doprovázeli po skalních městech. Prohlídky míst byly doprovázeny 
odborným komentářem, který mu byl tlumočen do angličtiny. Náš host obdržel všechny 
dostupné materiály v anglickém jazyce týkající se Broumovska a skalních měst. Během své 
fotografické činnost použil i snímání pomocí dronu (povolení CHKO bylo předem zajištěno). 

Citujeme: 
“It was a great pleasure for us too! Thanks again for your warm welcome and good guiding. Best 
regards Christophe and Sandra“ 

Děkujeme Infocentru v Adršpachu a Teplicích nad Metují za spolupráci.

Během léta vznikne ve městě Broumov nové 
workoutové hřiště. Těšte se!
Letošní léto bude postaveno v prostoru sportovního areálu Emericha Ratha nové workoutové hřiště. Jedná 
se o tzv. vícegenerační venkovní posilovnu. Díky finanční podpoře z EU nabídneme v Broumově nové formy 
sportování a trávení volného času pod širým nebem. Nechceme využití hřiště omezovat. Přístup na něj bude mít 
každý – tedy všichni, kteří mají zájem o utužování svého fyzického i psychického zdraví, a to včetně studentů 
škol a členů sportovních organizací v regionu. Hřiště bude otevřené dle provozního řádu Sportovního areálu.

Proč právě workout? Tato forma cvičení využívá práce s vlastní vahou těla. Uplatnění nachází napříč všemi 
generacemi. Cvičením si každý harmonicky protáhne a posílí celé tělo. Současně přispěje k potřebnému rozvoji 
správné koordinace pohybů a motoriky, tedy schopnostem, které jsou při dnešním životním stylu nesprávně a 
nedostatečně rozvinuty.

Budou na hřišti i nějaké zajímavé akce? Ano. Během podzimu se zde uskuteční slavnostní otevření a několik 
sportovních tréninků a workshopů s lektory. Partnerem projektu je Gmina Nowa Ruda. I oni postaví jednu 
venkovní posilovnu v obci Drogoslaw. Zajet a vyzkoušet jiné fitness prvky budete tedy moci i tam.  ... více zde

Polická zastavení zvou na výlet 
do minulosti   
Polická zastavení představují soubor téměř 30 míst, zejména zajímavých 
budov historické části města Police nad Metují, která jsou / budou osázena 
speciálními cedulkami, informujícími o historii daných míst a jejich dřívější 
podobě. Cedule představují budovy, které návštěvníky zaujmou na první 
pohled jako je např. budova radnice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, stará 
škola „Dřevěnka“, hřbitovní kostel, ale i místa, kolem kterých by nejspíše jinak 
jen prošli jako je bydliště historika V. V. Tomka, rodný dům Hanuše Wihana či 
krčma. Projekt Polických zastavení započal před několika lety a toto léto spěje 
ke svému vyvrcholení. ... více zde

V létě za turistikou do Teplických skal 
V Teplických skalách naleznete i za horkých letních dnů příjemné ochlazení. Turistický okruh 
je veden po modré značce a má necelých 6 km. Na procházku skalami byste si měli vyhradit asi 
3 hodiny. Cestou potkáte skály, které dostávaly svá jména již za dob prvních turistů na přelomu 
18. a 19. století. Názvy skal většinou vznikaly podle toho, co připomínaly. Pokud se po žluté
turistické značce nevydáte do Adršpachu, pak Teplický okruh začíná i končí u pokladny, kde
si kromě vstupenky, kterou je při vstupu na okruh nutné mít, můžete zakoupit mnoho různých
suvenýrů z Teplických a Adršpašských skal. Najdou se tam i nějaké dobrůtky, kdyby vám po
cestě vyhládlo. ... více zde

Naučná stezka v Křinicích  
Naučná stezka v Křinicích má celkem 12 zastavení. Vede 
převážně po neznačených turistických cestách a začíná v horní 
části obce. Seznámí Vás s místní historií, drobnými památkami 
ve volné krajině, místní těžbou nerostů a dalšími zajímavostmi. 
Dočtete se také o pověstech nebo Broumovském meteoritu. 
Obec Křinice je jedinou vesnickou památkovou rezervací na 
Broumovsku. Spatříte zde unikátní místní lidovou architekturu.

Zveme Vás

Z činnosti SDMB o. p. s. 

Národní Geopark Broumovsko  
Američtí geologové v Geoparku Broumovsko 
Ve dnech 10. – 14. 6. 2019 pobývala na území Národního geoparku 
Broumovsko a přiléhající části polského pohraničí mezinárodní vědecko-
výzkumná skupina vedená profesorem geologie a vulkanologie z americké 
New Mexico Highlands University Michaelem S. Petronisem, Ph.D. Pracovní 
tým ze zmíněné univerzity dále tvořili tři studenti geologie a dva filmoví 
dokumentaristé. Českou geologickou službu v týmu zastupoval náš 
renomovaný vulkanolog Vladislav Rapprich, Ph.D., a polskou Univerzitu 
Wroclaw profesor petrologie a vulkanologie dr. Marek Awdankiewicz, 
specialista na vulkanické struktury oblasti Vnitřních Sudet. Do výzkumných 
činností byl jako regionální odborný poradce a průvodce zapojen také geolog 
a manažer Geoparku Broumovsko Ing. Stanislav Stařík. ... více zde

V květnu jsme obdrželi zprávu z Czech Tourism, že na konci května naši republiku navštíví influenceři z 
celého světa, protože se budou účastnit předávání cen Glosa. Po skončení programu se tu několik z nich 
zdrží a prohlédnou si některá místa v České republice. Na tuto výzvu jsme odpověděli a ucházeli se o Nashe 
Griera, jelikož v poslední době hodně podporujeme Instagram Broumovsko. On je populární jak na youtube, 
tak na Instagramu. Nebyli jsme sami, chtěli ho pozvat k sobě Karlovy Vary a Kladské pomezí. Broumovsko 
tedy vytvořilo video s prezentací, která ho natolik uchvátila, že přijel k nám do regionu Broumovsko. 

Nash Grier se svou přítelkyní Taylor navštívil Adršpašské skály, stolovou horu Ostaš, vyhlídku na Hvězdě, 
muzeum papírových modelů a broumovský klášter. 
Po svých procházkách narazil i na pár fanoušků, kteří se s ním vyfotili a chtěli autogram. Nash podporuje 
světový mír a zapojuje se do projektů proti znečišťování planety. Miluje přírodu a Broumovsko si zamiloval. 

Děkujeme všem za skvělou spolupráci.
Podívejte se, jak se mu v Česku líbilo ... více zde

Bike resort 
Cykloturistické trasy a stezky 

Účelem těchto tras je umožnit široké veřejnosti rekreační i sportovní využití jízdou na 
kole spolu s poznáváním krajiny, přírodních, kulturních i historických památek tak, aby 
zároveň došlo k co největšímu omezení nepříznivých vlivů a ohrožení cyklistů silničním 
motorovým provozem. 

Stezky vedou po samostatných komunikacích vybudovaných k tomuto účelu, často se 
smíšeným provozem i pro chodce. Platí zde zákon o provozu na pozemních komunikacích. 

V CHKKO Broumovsko se jízda na kole řídí podle platných pravidel silničního provozu. 
Zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, není jízda na kole dovolena 
pouze v NPR Adršpašsko-teplické skály a NPR Broumovské stěny s výjimkou v terénu 
vyznačených a v mapě zakreslených tras. Kamenité cesty, příkrá stoupání a sjezdy jsou 
místy nebezpečné. Doporučuje se proto při jízdě zvýšená opatrnost. ... více zde

Kupkolo.cz MTB Trilogy 
V termínu od 3. do 6. července 2019 se na Broumovsku konal již 8. ročník kultovního 
etapového závodu Kupkolo.cz MTB Trilogy. Závod horských kol, kterého se účastní 
bikeři z mnoha zemí světa, se skládá z prologu a tří etap. Start a cíl závodu je v Teplicích 
nad Metují. Organizátoři myslí nejen na maratonce, ale také na enduristy, elektro 
cyklisty i běžce. Na hlavní závod a zkrácené demo mohou závodníci vyrazit v patnácti 
kategoriích. 

MTB trilogy je závod světové kvality a nabízí vše, co pořádný biker žádá. Letošními vítězi 
jednotlivých etap jsou Michal Kaněra v kategorii mužů, Vendula Navrátilová v kategorii 
žen, enduro verzi ovládl Matěj Charvát. Vítězům gratulujeme! Fotograf: Jan Holan

Vzhůru za nočním dobrodružstvím 
do broumovského kláštera 
Noční hrané prohlídky: 26.7., 9.8., 23.8. a 31.8.2019 / 20:00 a 21:30 
Noční prohlídky: 27.7., 2.8., 3.8., 10.8., 16.8., 17.8., 24.8. a 30.8.2019 / 20:00 a 21:30 

Broumovský barokní monument přes léto láká nejen na denní a podvečerní prohlídky, 
ale i noční a noční hrané. Posledně jmenované jsou letos zaměřené na Tajemství 
Turínského plátna. Návštěvníci během nich projdou potemnělými zákoutími 
tajuplného kláštera a potkají řadu historických postav. Doporučujeme rezervaci míst 
na emailu prohlidky@klasterbroumov.cz.

Geopark Broumovsko láká po 
celý rok …    
Národní geopark Broumovsko, devátý nejmladší člen sítě národních geoparků 
ČR, se rozkládá v severní části východních Čech, na území Broumovského 
výběžku a Žacléřska. Jeho rozmanitě modelovaný hornatý reliéf Broumovské 
vrchoviny láká turisty, sportovce či milovníky přírody především svými 
výrazně odlišnými oblastmi Broumovské kotliny, vulkanických Javořích hor, 
Polické pánve s pískovcovými skalními městy a táhlého hřebene Jestřebích 
hor. Divokou přírodu skal a hlubokých smíšených lesů navíc poeticky doplňují 
malebné architektonické památky z různých období osídlování zdejšího kraje, 
a vytváří z Broumovska skutečnou kulturní krajinu. Geopark Broumovsko 
tímto svým bohatstvím nabízí celoročně originální možnosti pro Vaše další 
nezapomenutelné zážitky, ať už z turistických či přírodovědných dobrodružství, 
sportovních výkonů nebo pohodového odpočinku. ... více zde

Krátký okružní výlet  
Police nad Metují – Hlavňov – Hvězda – Kovářova rokle – Police nad Metují (11 km) 

Čeká vás mírné stoupání přes Klůček, později musíte překonat prudší stoupání 
z Hlavňova na Hvězdu (celkem asi 250 metrů). Krátce půjdete po hřebenu 
Broumovských stěn s několika možnostmi výhledů na Broumovskou kotlinu a 
Javoří hory, sestoupíte divokou Kovářovou roklí s vysokými pískovcovými stěnami. 
Půjdete přes tradiční poutní místo u Suchého Dolu a dojdete zpět do Police nad 
Metují. Po cestě můžete navštívit Muzeum Policka, starou školu, ve které se učilo 
až do roku 1861 anebo muzeum papírových modelů, které se rozprostírá na ploše 
300m². Celý popis trasy a zajímavosti na trase najdete zde. 

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

Stara Kopalnia    
Centrum vědy a umění Stara Kopalnia ve Wałbrzychu představuje unikátní komplex 
povrchových hornických staveb a podzemní trasy, které byly dříve součástí uhelného 
dolu „Julia“. Moderní Centrum kultury a umění Stara Kopalnia vzniklo s úctou k 
hornickým tradicím, neopakovatelné scenárii a místní průmyslové krajině. V roce 
2015 se Stara Kopalnia stala kotevním bodem prestižní Evropské stezky průmyslového 
dědictví (ERIH), jedním ze sedmi těchto míst v Polsku a jediným v Dolním Slezsku. 

Stara Kopalnia nabízí: 
Muzeum – zde se můžete dozvědět vše o uhlí, hornictví a hornících pracujících v 
extrémně nebezpečných podmínkách. Můžete se zde seznámit s taji geologie a zhlédnout 
i originální konstrukce, řešení technologických procesů, stejně jako bohatou expozici 
strojů, která umožňuje prozkoumat téměř dvě století průmyslového rozvoje. ... více zde

HRADY SKALNÍCH MĚST   
Co spojuje tři české pískovcové skalní oblasti – Broumovsko, Český 
ráj a České Švýcarsko? Pískovec. Jistě, tak odpoví každý. Když jsme ale 
přemýšleli o dalších společných bodech mimo geologické obory, zjistili 
jsme, že jich moc není. Pískovcové lomy a následné zpracování pískovce 
jsou výsadou Broumovska, v Českém Švýcarsku ovšem tato činnost moc 
rozšířena nebyla. Skalní obydlí, poustevny a kaple tesané přímo do skal 
zase spíše najdeme v Českém ráji a na Kokořínsku. U nás na Broumovsku 
se prakticky nevyskytují. Zbytky skalních hradů jsou ale k vidění ve všech 
třech oblastech. U nás to jsou Střmen, Adršpach a Skály. Tyto tři skalní 
zříceniny můžete navštívit během jednoho delšího výletu. Informační 
centrum v Teplicích nad Metují vám k němu poskytne skládačku se všemi 
informacemi. ... více zde

Unikátní broumovské 
kostely ožívají hudebním 
festivalem 
V broumovské skupině barokních kostelů, které pocházejí z 
dílny slavných architektů Dientzenhoferů, přes léto pokračuje 14. 
ročník hudebního festivalu Za poklady Broumovska. Koncerty se 
konají každou prázdninovou sobotu od 18 hodin, vždy v jednom z 
kostelů na Broumovsku. Posluchačům se představí renomovaní 
čeští i zahraniční interpreti, například sopranistka Eva Urbanová, 
Stamicovo kvarteto nebo houslista Jiří Vodička.

www.zapoklady.cz Za poklady Broumovska

Bajkolandia Nowa Ruda 
Venku prší, máte shlédnutá všechna dostupná muzea a děti 
stále hýří přebytkem energie? Máme pro vás tip, kam se s 
dětmi v nepříznivém počasí ukrýt. Vydejte se do Nowe Rudy, 
městečka v Polsku cca 15 km od Broumova. Zde můžete mimo 
jiné navštívit Bajkolandii, sál plný zábavy. Děti se mohou 
vyřádit v kuličkách, na klouzačkách či prolézačkách a rodiče 
si v klidu dát kávu. Vstupné se pohybuje v závislosti na dni v 
týdnu a na délce pobytu od 12 do 25 zł. 

Otevírací doba: PO-NE 10:00 – 20:00 Adresa: ul. Piłsudskiego 
27, 57-400 Nowa Ruda Tel: +48 786 200 074 
www.bajkolandia.nowaruda.pl

Festival zážitků 
Letošní Festival zážitků má téma Vojenské památky. Každý den 
v týdnu pro vás máme jednu aktivitu ZDARMA a v pátek nášup. 
Až do konce srpna můžete zažít něco mimořádného v českých i 
polských pevnostech, zámcích a historických místech. 

V rámci Festivalu zážitků obdrží každý návštěvník kartičku, 
do níž se sbírají razítka za každý absolvovaný zážitek. Kdo jich 
získá pět, může se těšit na originální dřevěné hry. Záleží jen na 
vás, jestli máte radši kostky, nebo piškvorky. A kam tedy můžete 
zamířit? K pevnosti Dobrošov, do tvrze Kłodzko, na zámky 
Żelazno, Kapitanowo a Adršpach. Dále také na panství Sarny, do 
opevněného města Świdnica a přírodní rezervace Dubno. Týdenní 
plán festivalu naleznete spolu s dalšími tipy na výlety v okolí na 
www.festivalzazitku.cz

Police nad Metují si adoptovala hroby dvou 
významných osobností města!  
Město Police nad Metují se v květnu zapojilo do projektu Adopce významných hrobů a na dobu 10 let 
si adoptovalo hroby světově proslulého českého violoncellisty a hudebního pedagoga Hanuše Wihana a 
významného botanika a jednoho ze zakladatelů české mykologie Jana Bezděka. Adopcí se město podílí na 
záchraně významných hrobů, které zůstaly opuštěné, a to tím, že se zavazuje ke kompletní péči o hroby, 
včetně oprav a obnovy náhrobků. Obě osobnosti měly významné vazby na Polici nad Metují, Hanuš Wihan 
se zde narodil, Jan Bezděk zde působil jako učitel. Hanuš Wihan se proslavil především ve spojitosti se 
světově proslulým Českým kvartetem, které jako pedagog pražské konzervatoře sestavil ze svých žáků a 
zároveň v něm dlouhá léta sám účinkoval. České kvarteto významně přispělo k prosazování hodnot české 
hudby 19. století ve světě a podnítilo také vznik tvorby zcela nové. Jan Bezděk byl velkým odborníkem a 
českým průkopníkem v oblasti mykologie, je autorem prvního českého atlasu hub, nazvaného „Houby jedlé 
a jim podobné jedovaté“ a jako první Čech se stal členem francouzské Mykologické společnosti. V Polici nad 
Metují Hanuše Wihana připomíná jeho rodný dům, opatřený pamětní deskou, který se nachází v Kostelní 
ulici čp. 5. Po Janu Bezděkovi je pojmenován park, který zdobí kamenný památník, opatřený deskou s jeho 
jménem, a nachází se u Masarykova náměstí. Více o těchto významných osobnostech naleznete na odkaze 
https://www.policko.cz/cs/pamatky-zajimavosti-policka/policka-zastaveni. Certifikáty k adopci hrobů 
jsou vystaveny v informačním centru v Pellyho domech. Více informací o adopci hrobů získáte na jejich 
stránkách www.hrbitovy-adopce.cz

Nenáročná trasa s malým převýšením 
Broumov – Meziměstí (10,6 km) 
Z Meziměstí se můžete do Broumova vrátit vlakem (trať č. 027, 10 km, 15 minut) nebo autobusem

Broumov, Mírové náměstí – vydejte se po červené značce ulicí St. Opočenského v levém horním rohu 
náměstí. U Městského úřadu odbočíme vpravo do ulice „Komenského“ (souběh červené a žluté TZT), asi po 0,5 km 
odbočíme vlevo do ulice „Pionýrská“ na jejímž konci pokračujeme po stezce přes louku a napojíme se na ulici Bratří 
Čapků. Dojdete k posledním domům, kde končí asfaltová silnice, a půjdete úvozovou cestou kolem 
prvního vodojemu k cípu lesa. Pokračujete okolo druhého vodojemu a dále polními a lesními cestami 
sledujete červenou značku až na okraj lesa. Další úsek trasy vám poskytne krásné výhledy přes 
ruprechtický kostel na hřeben Javořích hor. Scházíte po okraji pole kolem polorozbořené Laudonovy 
kaple, projdete lesíkem a sejdete na silnici v Jetřichově. Zde zabočíte doprava a jdete po silnici: po 
dvou stech metrech přejdete po mostě přes Stěnavu a vystoupáte vzhůru na křižovatku u kostela sv. 
Jakuba většího na jižním okraji Ruprechtic. Zde začíná modrá značka a ta vede doprava přes 
Ruprechtice na hřeben Javořích hor. Vy se nyní dejte po silnici doleva a tak dojdete do Meziměstí: u 
rybníka se k vám zprava připojí modrá značka a stále po silnici kolem meziměstského zámku dojdete 
na rozcestí turistických cest před městským úřadem, kde trasa končí. Z Meziměstí se můžete do 
Broumova vrátit vlakem (trať č. 027, 10 km, 15 minut) nebo autobusem.). ... více zde

Walzel, fabrika na zážitky 
Volnočasové a obchodní centrum, které nabízí hned několik 
aktivit. Součástí komplexu je staročeská kuchyně, která 
připravuje jídlo z čerstvých surovin. Když počasí nepřeje, vydejte 
se s přáteli třeba k nám na bowling. Vyberte si balíček, který 
potěší. Co takhle absolvovat kurz pro získání zbrojního průkazu? 
Obdarujte Vaše blízké skvělou masáží v solné jeskyni. Mrkněte 
na www.walzel.cz a užijte si den.   

U Tři růží
Moderní stylová restaurace, kterou 
najdete v blízkosti kláštera v 
Broumově. Skvěle naaranžované 
talíře plné čerstvých místních 
surovin. Jedinečné splynutí chutí 
při každém soustu. Ochutnejte naši 
limonádu nebo pivo Baroque. 

Více info na www.baroque.cz

Zámeček, Janovičky 
Hotel Zámeček Janovičky navazuje na více než stoletou tradici původního 
zájezdního hostince z počátku 20. století. Hotel poskytuje ubytování v 17 
útulných pokojích o celkové kapacitě 42 lůžek. Všechny pokoje mají vlastní 
koupelnu, toaletu, TV a bezplatné připojení k wifi. V ceně ubytování je bohatá 
snídaně podávaná formou švédských stolů.

Hotelová restaurace nabízí tradiční a regionální jídla, která skvěle doplňují 
vína z Benediktinských sklepů z nedalekého Broumovského kláštera. Díky 
salonku, který lze propojit nebo naopak oddělit od restaurace, je prostor 
vhodný i pro konání soukromých akcí nebo svateb. Za příznivého počasí 
je otevřena prostorná terasa, odkud se hostům skýtá úchvatný výhled do 
Broumovské kotliny. K hotelu přiléhá krásná zahrada s venkovním posezením, 
grilem a ohništěm. Nechybí zde ani dětské hřiště.

Hotel Zámeček Janovičky je situován v CHKO Broumovsko, uprostřed krásné a 
čisté přírody. Je ideálním místem pro odpočinek, rodinná setkání a je i výchozím 
bodem pro turistické výlety, ať už pěší či cyklistické. www.hzj.cz

https://www.broumovsko.cz/police-nad-metuji-si-adoptovala-hroby-dvou-vyznamnych-osobnosti-mesta
https://www.broumovsko.cz/behem-leta-vznikne-ve-meste-broumov-nove-workoutove-hriste-teste-se
https://www.broumovsko.cz/v-lete-za-turistikou-do-teplickych-skal
https://www.broumovsko.cz/policka-zastaveni-zvou-na-vylet-do-minulosti
https://www.broumovsko.cz/geopark-broumovsko-laka-po-cely-rok
https://www.broumovsko.cz/8-kratky-okruzni-vylet-police-nad-metuji-hlavnov-hvezda-kovarova-rokle-police-nad-metuji-11-km
https://www.broumovsko.cz/stara-kopalina-walbrzych
https://www.broumovsko.cz/10-nenarocna-trasa-s-malym-prevysenim-broumov-mezimesti-10-6-km
https://www.youtube.com/watch?v=TeQsO2m3DlY&feature=youtu.be
https://www.broumovsko.cz/narodni-geopark-broumovsko-1
https://www.broumovsko.cz/bike-resort
https://www.broumovsko.cz/hrady-skalnich-mest



