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BROUMOVSKO 
• Oblast se nachází v broumovském výběžku, obklopeném ze tří stran 

polským územím. 

• Od vnitrozemí je Broumovsko odděleno hřebenem Broumovských stěn. 

• Charakteristická lidová architektura – statek broumovského typu. 

• Ve vesnicích se zachovala řada  

barokních kostelů od Kiliána  

Dienzenhofera. 

• Festival Broumovské kulturní  

léto. 

 



Broumov 
• Dominantou města je benediktinský klášter. 

• V klášteře se konají prohlídky. Nachází se zde 

kopie turínského plátna či vamberecké mumie. 



Broumovské stěny 
• Národní přírodní rezervace. 

• Hřeben s pískovcovými 

skalami. 

• Nejvyšší bod je Božanovský 

špičák (773m.n.m.). 

• Lovecká chata a kaple 

Hvězda. 



Adršpašské skály 
• Turisticky oblíbené skalní město. 

• Skalami vede okruh, možnost projížděk 

na skalním jezeře. 

• Četné skalní útvary, např. Starostová a 

starosta. 

• Horolezecké terény. 



Náchod 
• Okresní město. 

• Nad městem je renesanční 

zámek s dobovými interiéry z 

časů třicetileté války. 

• Kostel sv. Vavřince s věžemi 

nazývanými Adam a Eva. 



Nové Město nad Metují 
• Městská památková rezervace na 

vysokém ostrohu nad řekou Metují. 

• Na náměstí unikátní řada tzv. 

vlaštovčích domů. 



Nové Město – zámek 
• Zámek je v majetku rodu Bartoňů 

z Dobenína. 

• Velmi cenné modernistické 

interiéry od Dušana Jurkoviče.  

• Týž architekt upravil zahrady. 



Peklo 
• Oblíbená výletní restaurace v 

údolí Metuje mezi Novým 

Městem a Náchodem. 

• Autorem stavby byl rovněž 

Dušan Jurkovič. 

• Vevnitř je to samej čert. 



Dobrošov 
• Dělostřelecká tvrz nad 

Náchodem byla součástí 

opevnění Československa proti 

hitlerovskému Německu. 

• Dnes je pevnost přístupná 

veřejnosti. 



Rozkoš 
• Vodní nádrž u České Skalice. 

• Rekreační středisko, četné 

kempy. 



Pevnost Josefov 
• Pevnostní město bylo založeno 

roku 1780 císařem Josefem II. Na 

obranu proti vpádům pruských 

vojsk. 

• Prohlídky rozsáhlého podzemí 

pevnosti.  



Babiččino údolí 
• Babiččino údolí jistě všichni 

dobře známe, tak tady vlastně o 

něm nemusím extra nic psát.  

• Sultán a Tyrl na zápraží již 

nelehávají, i ta bláznivá Viktorka 

se už nějak zklidnila. 



Regionální produkty Opata vaří v Broumově a v létě 

pivovarem provádí Uršula 

Kluková. 

Tahle úžasná plechová autíčka stále 

ještě vyrábí v Náchodě. Také jsem 

jedno Apolence koupil, hraji si s ním 

ovšem zejména já. 

Skvělý med koupíte na včelí farmě v 

Rokytníku.  
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