Broumov
Kraj: Královéhradecký

Okres: Náchod

Správní obvod: Broumov

GPS souřadnice: 50.585658N, 16.331815E

Nadmořská výška: 395 m n. m.

První pís. zmínka: 1256 (764 let)

Počet obyvatel: 7 392

PSČ: 550 01

Adresa URL: www.broumov-mesto.cz

O obci
Město Broumov se nachází u státních hranic s Polskem, severovýchodně od Náchoda. K místím
částem patří Benešov, Kolonie 5. května, Nové Město, Olivětín, Poříčí, Rožmitál a Velká Ves.

Historie obce
Počátky Broumova jsou spojeny s působením nejstaršího mužského řeholního řádu na území
Čech - břevnovskými benediktýny. Ti v roce 1213 získali darem od krále Přemysla Otakara I. území
dnešního Broumovska a Policka s malou osadou benediktinských poustevníků....

Ubytování a restaurace
Ve městě Broumov i jeho okolí je mnoho možností ubytování, stravování a občerstvení.

Okolí a příroda
Město Broumov je již více než sedm století správním, kulturním a hospodářským střediskem kotliny
protékané řekou Stěnavou a ohraničené pásmem pohraničních Javořích hor a hřebenem
pískovcových Broumovských stěn.

Současnost obce
Přirozené hospodářské, kulturní a správní středisko Broumovské kotliny s významnými
architektonickými kulturními památkami. Město má dobrou občanskou vybavenost, fungují zde mateřské a
základní školy, zdravotnické zařízení,...

Sportovní možnosti
Broumov je východiskem několika turistických cest do Broumovských stěn a Javořích hor. Okolí města
nabízí ke shlédnutí mnoho dalších památek, přírodních zajímavostí, dále nabízí širokou
škálu sportovního vyžití od ...

Památky a zajímavosti
Broumov je městem s bohatou historií a množstvím kulturních památek. Tvoří přirozené
hospodářské, kulturní a správní centrum regionu. Historické centrum Broumova s měšťanskými domy,
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morovým sloupem a několika kostely je městskou památkovou zónou.

Doprava
Vlakem: Trať č. 026: Choceň - Týniště nad Orlicí - Nové Město n. Met. - Náchod - Hronov - Police nad
Metují - Teplice nad Metují - Meziměstí - Broumov, Trať č. 047: Trutnov - Radvanice - Adršpach - Teplice nad
Metují, dále přípoj na trať č. 026,...
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