
Wandelen door de Broumovsko, Tsjechië 

In noordoost Bohemen, Tsjechië, ligt een fraai en overzichtelijk beschermd natuurgebied. Waar het 

prima wandelen is: de Broumovsko. Vlak bij de Poolse zuidgrens. Binnen dit gebied liggen 

verschillende kleinere natuurreservaten. Een opmerkelijk gebied. Met een beetje planning en een 

goede kaart kunt je in relatief korte tijd - een aantal dagen - van en door reservaat naar reservaat 

wandelen. 

Een goede plek om te beginnen is het stadje Broumov, de naamgever aan het gebied. Geniet van het 

prachtige centrumplein, gedomineerd door een Mariakolom uit 1706. En een pestzuil. Of trek tijd uit 

voor een bezoek aan het Benedictijnerklooster met haar oogverblindende bibliotheek. Met veel 

zeldzaam drukwerk. 

De wandelingen gaan door een lieflijk landschap met voortdurend op de achtergrond het 

Reuzengebergte en/of het Javoří gebergte. En de heuvels van Hejšov en Bor. 

Wat een aantal natuurreservaten gemeen hebben zijn de grillige, hoge rotspartijen, de steeds verder 

verwerende zandsteenformaties, tot de meest fantasievolle vormen. Het bekendst is waarschijnlijk 

de rotsformatie die de “Rock Town” wordt genoemd: de Adršpašské skály. Hoge bijna barokke torens 

van zandsteen. Na een entreekaartje gekocht te hebben wandel je door een steeds fantast-ischer 

wordende omgeving, over vlonders, langs meertjes op hoogte, watervallen….om tenslotte ook nog 

even te klimmen en te klauteren tussen “de burgemeester en zijn vrouw” en “Geliefden en hun kus”. 

Doe je ook niet iedere dag. 

Nadeel van de wandeling door deze formatie is mogelijk de drukte. Veel mensen bezoeken jaarlijks 

de “stad”. Bussen vol. Met alle over-commerciële bijverschijnselen van dien. 

Veel intiemer maar net zo fraai zijn de formaties van de Broumov wanden. Tussen Police nad Metují 

en Broumov. Een 10 kilometer lange beboste heuvelkam met indrukwekkende uitzichten op het 

Reuzengebergte, andere rotspartijen en de valleien waar je mogelijk over tijdje weer - verder - loopt. 

Hoogste punt is de Božanovský Špičák met een hoogte van 773 meter. Of geniet van het uitzicht 

vanaf de Hvĕzda kapel. Waar je binnen komt via een prachtige stenen brug. Of, even verder naar het 

westen, vanaf de tafelberg Ostaš (700m). Fenomenaal! 

Je wandelt ook door gebieden waar in de roerige en tumultueuze tijden van de Tsjechische Republiek 

veel bewoners van de streek hun toevluchtsoord, schuilplaats zochten. * 

In de valleien komen de liefhebbers van vogels en planten aan hun trekken. Je kunt hier de slechtvalk 

en de grote oehoe bewonderen. Zo is ons verteld. En voor de plantenliefhebbers: orchideeën, 

gentianen en zonnedauw. 

Zoals gebruikelijk in Tsjechië zijn “overal” gemarkeerde routes uitgezet, ook in de valleien. En prima 

onderhouden! Gekleurde strepen op bomen, schuren, huizen, borden, palen, etc. 

Kijkend vanuit een lagergelegen vallei naar de hoger gelegen rotsformaties krijg je weer een heel 

ander beeld: ruimer, breder, imposanter en meer in perspectief. 

Een wandeling door de valleien is een wandeling door een veelkleurig, glooiend boerenland. 

Begint je wandeling in Broumov dan is het aan te raden, even buiten het stadje, op een kerkhof, de 

houten kerk Kostel Panny Marie te bezichtigen. Uit 1177, oorspronkelijk. Volgens de legende gesticht 

door een “heidense prinses” die van haar blindheid genas na het wassen van haar ogen met 

doopwater. Nadien is de kerk vele malen herbouwd, dan wel opgeknapt, onder andere vanwege de 

vernielingen door de Hussieten, die ook hier een heftige geloofs- en cultuurstrijd voerden, tegen de 

roomse keizer en rooms katholieke kerk (begin 1400). 

Komt je wandeling door Police nad Metují dan moet je even het Merkur museum in. Merkur was de 

geduchte concurrent van Meccano, constructiespeelgoed van grote klasse! Heb je er als kind mee 

gespeeld dan moet je dit museum zien! De betere herinneringen……? 

 

http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20e%20met%20breve


• startplaats: waar je maar wilt 

• zwaarte: licht tot gemiddeld 

• ter plekke zijn prima wandelkaarten te koop. De routes zijn daarop in kleuren ingetekend. 

Meer over deze route 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

* Jaimy:  

het sterretje* in het verslag, hierboven, betreft de geschiedenis zoals in eerder verslag 

beschreven (over de Šumava). 

Ik kan dat verhaal natuurlijk niet steeds herhalen. Is ook niet interessant. Als het technisch 

mogelijk en ook gewenst is dan is er, van dit artikeltje uit, een link te maken naar die 

geschiedenis? Is dat niet zo: ook geen probleem. Dan laat je dat sterretje maar gewoon weg. 

 

 

 

https://www.oranginas.nl/wandelpagina/wandelroute-reuzengebergte-tsjechie-broumovo

