WANDELEN DOOR DE BROUMOVSKO,
TSJECHIË
In noordoost Bohemen, Tsjechië, ligt een fraai en overzichtelijk beschermd natuurgebied:
de Broumovsko. Dit gebied is ook prima geschikt om doorheen te wandelen en ligt vlak bij de Poolse
zuidgrens. Binnen dit opmerkelijke gebied liggen verschillende kleinere natuurreservaten. Met een beetje
planning en een goede kaart kunt je in relatief korte tijd – een aantal dagen – van reservaat naar reservaat
wandelen.
Foto en tekst Hans Plas, www.oranginas.nl

Broumov
Een goede plek om te beginnen is het stadje Broumov, de naamgever van 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 die beschikt over veel zeldzaam drukwerk.

Adršpašské skály, “Rock Town”

Rock Town
De wandelingen gaan door een lieflijk landschap met voortdurend op de achtergrond het Reuzengebergte, het
Javoří gebergte en de heuvels van Hejšov en Bor. Wat een aantal natuurreservaten gemeen hebben zijn de
grillige, hoge rotspartijen en de steeds verder verwerende zandsteenformaties die de meest fantasievolle vormen
hebben. Het meest bekend is waarschijnlijk de rotsformatie die de “Rock Town” wordt genoemd: de Adršpašské
skály. Dit bestaat uit hoge en bijna barokke torens van zandsteen. Na het kopen van een entreekaartje, wandel je
door een fantastische omgeving, over vlonders, langs meertjes op hoogte en watervallen… Tenslotte kun je ook
nog even klimmen en klauteren tussen “de burgemeester en zijn vrouw” en “Geliefden en hun kus”. Iets wat je
ook niet iedere dag doet. Het nadeel van een wandeling door deze formatie is de mogelijke drukte. Bussen vol
mensen bezoeken jaarlijks de “stad”. Hier komen ook allerlei commerciële verschijnselen bij kijken.

Broumov wanden

Broumov wanden
Veel intiemer, maar net zo fraai, zijn de formaties van de Broumov wanden, die zich tussen Police nad
Metují en Broumov bevinden. Het is een 10 kilometer lange beboste heuvelkam met indrukwekkende uitzichten
over het Reuzengebergte, andere rotspartijen en de valleien waar je mogelijk later doorheen loopt. Met een
hoogte van 773 meter is de Božanovský Špičák de hoogste top. Je kunt ook genieten van het uitzicht vanaf
de Hvĕzda kapel, waar je via een prachtige stenen brug binnenkomt. Of, even verder naar het westen, vanaf de
tafelberg Ostaš (700m). Fenomenaal!

Geschiedenis, vogels en planten
Je wandelt ook door gebieden waar in de roerige en tumultueuze tijden van de Tsjechische Republiek veel
bewoners van de streek hun schuilplaats zochten. Wil je meer weten over deze geschiedenis? Lees dan het
artikel over het Nationaal Park in Šumava. In de valleien komen vogel- en plantenliefhebbers ook aan hun
trekken. Je kunt hier onder andere de slechtvalk en de grote oehoe bewonderen. En voor de plantenliefhebbers
zijn er orchideeën, gentianen en zonnedauw.

Routes door de vallei
Zoals gebruikelijk in Tsjechië zijn vrijwel overal gemarkeerde routes uitgezet, ook in de valleien. Deze zijn 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 loopt door een veelkleurig, glooiend boerenland.

Uitzicht vanaf Adršpašské skály, “Rock Town”

De heidense prinses
Begint je wandeling in Broumov, dan is het aan te raden de houten Kostel Panny Marie te bezichtigen. Deze kerk
stamt uit 1177. Volgens de legende is het 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 en opgeknapt, onder andere
vanwege de vernielingen door de Hussieten. Zij voerden rond 1400 ook hier een heftige geloofs- en cultuurstrijd
tegen de Roomse keizer en de Rooms-Katholieke Kerk.

Het speelgoedmuseum
Komt je wandeling door Police nad Metují dan kun 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…?
Een aantal belangrijke punten om mee te nemen:

▪

Startplaats: waar je maar wilt

▪

Zwaarte: licht tot gemiddeld

▪

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

