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Turistická sezóna na Broumovsku začíná již v dubnu, během květnových svátků však
očekáváme jako každoročně výrazně zvýšený zájem především polských jednodenních
výletníků. Pro letošní rok připravila Společnost pro destinační management Broumovska
(SDMB) jako koordinátor, společně se Správou CHKO Broumovsko, Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje, Policií České republiky a především dotčenými obcemi Adršpach a
Teplice nad Metují celou řadu opatření, aby návštěvníci, kteří přijeli obdivovat krásy přírodních
rezervací skalních měst Broumovska, nezpůsobovali sobě navzájem, místním obyvatelům a
poskytovatelům služeb ani přírodě případné škody.
{jathumbnail off}
Především Město Teplice n.M. připravilo náhradní parkovací plochy, kde bude možné odstavit
automobily a vydat se dále do skalních měst vlakem. Ty budou jezdit na žádost Společnosti pro
destinační management Broumovska a díky objednávce odboru dopravy Královéhradeckého
kraje v zahuštěných 30 minutových intervalech mezi Teplicemi nad Metují, vstupem do
Teplického a Adršpaského skalního města a propojí tak odstavná parkoviště s vyhledávanými
lokalitami.

Polský výletník má navíc možnost využít tři páry vlakových spojů, loni byly dva, z Walbrzychu
přes Meziměstí do Adršpachu. Pilotně byly spoje využívány mnohdy více jak na 100% a letošní
rozšířená nabídka zajistí možnost dvojnásobného počtu veřejnou dopravou přepravených osob
s rozložením v čase. Zvažujeme zajištění parkování v blízkém Mieroszowě a projednáváme
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varianty přepravy osob prodloužením vlakových linek Adršpach – Teplice n.Met. přes Meziměstí
do Mieroszowa, nebo minibusy přes Zdoňov.
Ze zkušenosti víme, že největší nápor výletníků ve skalních městech Broumovska je mezi 11 a
15 hodinou. Proto doporučujeme ubytovaným turistům, aby volili dřívější, či pozdější časy, kdy
je ve skalách klidněji a návštěvu je tako možné prožít více naplno.
Společnost pro destinační management Broumovska také připravila nabídku dalších
atraktivních míst s parkováním a stravováním především v Meziměstí a Broumově. Pracovníci
SDMB, obcí, dobrovolní hasiči a brigádníci budou přijíždějícím motoristům po zaplnění kapacity
parkovišť v Adršpachu a Teplicích n.M. rozdávat informační letáky, kde najdou mapku a cestu
mimo jiné do Centra Walzel v Meziměstí či broumovského kláštera s restaurací, barokních
kostelů na Broumosku a do dalších atraktivních míst. Tam mohou výletníci strávit čas do
zmíněných 15 hodin a následně pokračovat v cestě a návštěvě skalních měst, která se v tuto
hodinu budou uvolňovat. Místo času stráveného ve frontách a v případných kolonách navštíví
výletníci i další zajímavá místa regionu bez jakéhokoliv stresu.

Odpolední procházka Adršpašsko-Teplickými skalami bude garantovat kvalitněší zážitek z
návštěvy jednoho z nejkrásnějších míst, které pro nás příroda v Královéhradeckém kraji
vymodelovala.

2/2

