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NOWA RUDA Broumov je malebné městečko v Královéhradeckém kraji poblíž polských 
hranic. Je obklopeno hlubokými lesy a skalními městy, které lákají jak turisty, tak 
horolezce. Broumov nabízí návštěvníkům procházky mezi krásnými měšťanskými 

domy na náměstí, kde stojí i Mariánský sloup nebo kašna s fontánou. Dominantou města 
je  Benediktinský klášter, v  jehož sbírkách je i kopie slavného Turínského plátna. A ještě 
nedávno jste tu mohli najít také mumie! Ale ty už se odstěhovaly jinam… Nedaleko 
kláštera můžete relaxovat v zahradách nebo pod památným dubem. V parku Alejka si 
můžete zařádit na dětském hřišti s mnoha atrakcemi. Ti sportovně založení se zase 
mohou rozhýbat na workoutovém hřišti vedle fotbalového areálu. Z vyhlídky Hladomorna 
pak můžete vidět vrcholky okolních hor i sousední Polsko.

 DRAK ŘEKY
Na promenádě v Nowe Rudě chrlí vodu tajemný ještěr vylézající z podzemí. Jak se 
do města dostal, není úplně jasné. Je možné, že horníci, kteří v dolech mimo uhlí 
nacházeli i rozmanité zkameněliny, měli prostě jen bujnou fantazii. Možná tam ale 

nějaký ještěr kdysi opravdu žil. Ale to se my už asi nedozvíme…

BROUMOV

Město Nowa Ruda je od Broumova vzdálené jen 12 km. Návštěvníky láká na 
historické centrum s bývalým zámkem, Muzeum hornictví a také na ještěra! 
Vykoupat se můžete v Aquacentru s mnoha atrakcemi a 60 metrů dlouhým 
tobogánem. V Nowe Rudě se nachází tzv. Černý most – viadukt z roku 1880 byl 
v té době jedním z nejvyšších mostů v Evropě. Za výlet stojí i rozhledny na hoře 
Všech svatých nebo na hoře sv. Anny.
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Podle pověsti vznikl znak Broumova ve 13. století. Tehdy přes Broumovsko přecházeli lidé 

a hledali nový domov. Bloudili po lesích a mezi skalami, až došli na místo dnešní Hvězdy. Byl už 
večer, když z jejího vrcholu uviděli nádherný výhled do kraje. Na jezeře, které odtud viděli, plula 
labuť. A když vyšla první hvězda, odrážela se v hladině jezera. Tak vznikl městský znak, který 

Broumov užívá dodnes – bílou labuť v modrém poli, na kterém září zlatá hvězda. 
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1. Kolem Broumova 
jsou pískovcové…

2. Ve znaku města 
je…

3. Známý spisovatel 
Alois…

4. Dobré jídlo 
(hovorově) 

5. Skleněná stavba 
v parku

6. Panna…
7. Polské město 

poblíž Broumova 

BROUMOV

AUTOBUSOVÉ
A VLAKOVÉ

NÁDRAŽÍ

STARÁ
RADNICE

KOSTEL 
SV. PETRA 
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JIRÁSKOVA LAVIČKA
Na počest spisovatele 

Aloise Jiráska byla v roce 
2010 postavena v parku 

Alejka originální lavička, na 
které si můžete pohovět 
nebo si přečíst Jiráskovy 
vzpomínky na studium 

v Broumově.

BÝVALÁ 
KLÁŠTERKA

BENEDIKTINSKÝ 
KLÁŠTER

JAVOŘÍ HORY

KLÁŠTERNÍ ZAHRADA 
S PAMÁTNÝM DUBEM
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DŘEVĚNÝ KOSTELÍK 
PANNY MARIE

Nejstarší dochovaný dřevěný kostelík 
v Čechách můžete navštívit na kraji 
broumovského hřbitova. Postaven 

byl prý už v roce 1177 a od té doby byl 
několikrát přestavěn. Uvnitř uvidíte 

devět dřevěných desek, na kterých se 
můžete dozvědět o náletu kobylek, 
řádění moru nebo návštěvě císaře. 

Ale pozor! Říká se, že v kostelíku 
musíte být úplně potichu, abyste na 

sebe nepřivolali strašnou kletbu.

BÝVALÁ „KLÁŠTERKA“
Budovu nechal postavit opat 

J. N. Rotter pro milosrdné 
sestry sv. Karla Boromejského 
(Boromejky) v roce 1885. Dnes 

je zde Základní umělecká škola. 
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3. 

ALTÁN 
VE SCHROLLOVĚ PARKU

Na konci 19. století byl poblíž 
kláštera založen Schrollův park. 
Jeho chloubou je skleněný altán, 

ve kterém se konají svatební 
obřady, koncerty, výstavy a další 
akce. Altán původně sloužil jako 

oranžerie – tedy místo, kam 
se dávají přezimovat exotické 

rostliny, například citrusy.  

10. 

SCHROLLŮV PARK 
S ALTÁNEM

PARK 
ALEJKA

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
Kostel pochází už ze 13. století, 
v minulosti ale několikrát změ-
nil svou podobu. Naposledy ho 
nechal přestavět opat Tomáš 
Sartorius v roce 1682. Na věži 
kostela můžete najít zajíma-
vou připomínku jedné události 
– podle pověsti spadl z věže 

kostela tesař, který ji opravo-
val. Na památku toho, že pád 

šťastně přežil, tu byl vytvořen 
reliéf muže s tesařskou sekerou.  

Na kostele a blízké zdi navíc 
můžete vidět náhrobní kameny 

z 16. a 17. století. DŘEVĚNÝ 
KOSTELÍK 

PANNY MARIE

2. 

VYHLÍDKA HLADOMORNA
Pod strašidelným názvem Hladomorna dnes najdete 

věž s krásnou vyhlídkou na Javoří hory. Vyhlídková 
věž byla dříve součástí opevnění, které chránilo 

město před nevítanými hosty. Její současný název 
pochází z roku 1885, kdy se zřítila část opevnění 
a přístup do věže. Při opravách tam překvapení 

zedníci našli lidské kosti!

5. 

VYHLÍDKA 
HLADOMORNA

6. 

Vybarvi si pohled, nalep na něj známku a pošli ho,  ilustrace: Pavla Paštanová, Město Broumov 2020
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8. 7. 

Doplň 
názvy kopců 
podle mapy 
na vyhlídce

MARIÁNSKÝ SLOUP


