
Do pedálů
Tras v Kladském pomezí a na Broumovsku je opravdu 

mnoho. My vám doporučíme některé okruhy. Můžete vyjet 
z Náchoda směrem do České Skalice a potom zamiřte 
na sever do Babiččina údolí, přes Havlovice a Červený 

Kostelec zpátky do Náchoda. Vyzkoušejte také okolí Úpice. 
Z města se vydáte do Malých Svatoňovic, poté do Rtyně 

v Podkrkonoší a na sever kolem pevností k slavětínské rozhledně a zpět do Úpice. Vyzkoušejte také trasy 
kolem Adršpašsko-teplických skal a Broumovských stěn. www.hkregion.cz 

www.kladskepomezi.cz; www.broumovsko.cz 

Po vlastních
Pokud zavítáte do Kladského pomezí a na Broumovsko, musíte navštívit Adršpašsko-teplické skály, 
Broumovské stěny a stolovou horu Ostaš. Vyhledávané jsou i romantické procházky Babiččiným údolím 
a údolím Peklo. Kdo má rád rozhledny, může si naplánovat výlet na rozhlednu Žaltman v Jestřebích 
horách a spojit ji s návštěvou prvorepublikových pěchotních srubů. www.hkregion.cz 
www.kladskepomezi.cz; www.broumovsko.cz

 

Na lodi
Vodácky vyhledávané řeky Kladského pomezí jsou Úpa 

a Metuje. Úpa se obvykle sjíždí z Havlovic, ovšem za nižších stavů až z České Skalice. Metuji vodáci 
sjíždějí z Nového Města nad Metují. Pod městem se řeka rozdvojuje na starou a novou Metuji. 

V létě se pluje po staré Metuji. www.kladskepomezi.cz
 

Za památkami
Milovníkům historie doporučujeme navštívit zámky 
v Novém Městě nad Metují a v Náchodě. V Broumově obdivujte zdejší klášter i sakrální památky v okolí 
města. Zájemce o válečnou architekturu zveme do pevnosti Josefov a také do tvrze Dobrošov. Lázeňskou 
oddychovou zónu hledejte v Lázních Velichovky. www.kladskepomezi.cz; www.broumovsko.cz 
www.pevnostjosefov.cz; www.infocentrum-nmnm.cz; www.zamek-nachod.cz 
www.pevnostdobrosov.cz; www.velichovky.cz 

S dětmi
Dětem se bude velice líbit už zmíněné Babiččino údolí, kde je možnost navštívit Staré bělidlo, mlýn 

a mandl, a také samozřejmě zámek Ratibořice. V Polici nad Metují vybudovali nejen 
pro dětské návštěvníky muzea hned dvě. Muzeum stavebnice Merkur a Muzeum papírových modelů. 
V Náchodě navštivte Muzeum starožitných kočárků, panenek a patentních listin. Fanoušky železnice 

zaujme Výtopna Jaroměř. www.toulavybatoh.cz 

Když prší
Jestli vás zastihne déšť, doporučíme navštívit centrum 
Walzel v Meziměstí, které vám nabídne množství zážitkových programů. V Hronově si v muzeu 
Pod čepicí užijete interaktivní chytrou zábavu. V muzeu v Malých Svatoňovicích se zase dozvíte o životě 
bratří Čapků, v České Skalici v Barunčině škole o životě a díle Boženy Němcové. V Úpici navštivte místní 
hvězdárnu. Milovníci piva mohou navštívit pivovar Primátor 
v Náchodě a pivovar Broumov s pivovarským muzeem. 
www.toulavybatoh.cz; www.primator.cz 
www.pivovarbroumov.cz

Ve vodě
Oblíbené místo vyznavačů vodních sportů je vodní nádrž Rozkoš Česká Skalice. Přírodní koupání lze 

navštívit v nádrži Špinka v Zábrodí a v Malých Svatoňovicích. Koupaliště najdete v Náchodě, Jaroměři, 
Hronově, Polici nad Metují a Teplicích nad Metují. Oblíbený je také Aqualand Meziměstí. 

www.kladskepomezi.cz

NEJ AKCE 2018
2. 6. 2018 
Tanky na Březince, Náchod

30. 6. 2018 
Letní minifestival U nás na zámku, 
Nové Město nad Metují

3.8. – 11. 8. 2018  
88. Jiráskův Hronov 

15. 8. – 19. 8. 2018  
64. mezinárodní folklorní festival, 
Červený Kostelec

8. 9. 2018  
Náchodské Kuronské slavnosti, Náchod
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