Martínkovice
Kraj: Královéhradecký

Okres: Náchod

Správní obvod: Broumov

GPS souřadnice: 50.547526N, 16.341979E

Nadmořská výška: 390 m n. m.

První pís. zmínka: 1320 (700 let)

Počet obyvatel: 501

PSČ: 549 73

Adresa URL: www.martinkovice.cz

O obci
Přibližně 5 km dlouhá obec Martínkovice leží jižně od Broumova. Část obce na dolním toku
Martínkovického potoka tvoří ucelený soubor klasicistních usedlostí broumovského typu.

Historie obce
Obec Martínkovice je jednou z několika dlouhých lánových (přípotočních) vsí, které vznikly ve 13.
století v Broumovské kotlině. Benediktíni břevnovského kláštera, kterým zdejší kraj daroval český
král Přemysl Otakar I., osídlili úrodné roviny ...

Ubytování a restaurace
Turistická základna u Nývltůběžné campingové služby (stanování, umývárna, zastřešené
posezení, kuchyňka)ubytování v karavanu pro 12 osobubytování v apartmáneche-mail:
cyr.nyvlt@tiscali.czwww stránky: www.camping-u-nyvltu.webnode.cz
Penzion U Dyntarů

Okolí a příroda
Oblíbeným cílem vycházek je nedaleká chata Pod Korunou s možností občerstvení a dětským
hřištěm. Martínkovice jsou jedním z výchozích bodů pro návštěvu Broumovských stěn, zejména do
oblasti Kamenné brány a Božanovského Špičáku.

Současnost obce
Přibližně 5 km dlouhá obec leží jižně od Broumova. Část obce na dolním toku Martínkovického potoka
tvoří ucelený soubor klasicistních usedlostí broumovského typu. V dolní části Martínkovic stojí kostel
sv. Martina a Jiří, postavený v l. 1692 - 98 (podle projektu Martina Allia).

Sportovní možnosti
Obec Martínkovice je ideálním místem pro pěší turistiku a cykloturistiku. Turistický hraniční přechod do
Polska, modrá turistická značka z Otovic do Broumovských stěn, cyklotrasa č. 4000 Stěny - červené
značení...
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Památky a zajímavosti
- Kostel svatého Jiří a svatého Martina- Vojenský hřbitov z let 1914 - 1918 a 1939 - 1945- Socha Panny
Marie u silnice do Křinic- Silniční most přes Stěnavu- dvě křížové cesty

Doprava
Do obce Martínkovice můžete cestovat autem nebo autobusem z Broumova. Více na www.idos.cz nebo na
www.martinkovice.cz.

Ocenění obce
Obec Martínkovice získala již několik ocenění v soutěži Vesnice roku.
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