GÓRY BEZ GRANIC
Góry Bystrzyckie
Góry Orlickie
i Masyw Śnieżnika

HORY BEZ HRANIC
Bystřické hory
Orlické hory
a Kralický Sněžník

Poznajmy się / Pojďme se seznámit

Andy Warhol powiedział: „Wszystko
kryje w sobie piękno, ale nie każdy je
widzi”. My pomożemy Ci je dostrzec
w każdym zakątku „Gór bez granic”.
Jeśli trzymasz w ręku nasz przewodnik
to albo już jesteś na polsko-czeskim
pograniczu, albo dopiero planujesz
wyjazd na ziemię bystrzycką i w jej
położone po drugiej stronie Dzikiej Orlicy okolice.
To rejon absolutnie niezwykły. Dlaczego? Bo łączy trzy sudeckie pasma
górskie: Góry Bystrzyckie i Góry Orlickie przedzielone malowniczą Doliną
Dzikiej Orlicy oraz Masyw Śnieżnika.
Nie bez przyczyny to właśnie tutaj na
początku XX w. swoje kursy prowadził
ojciec narciarstwa alpejskiego Mathias
Zdarsky. Górskie tereny naszego regionu są bowiem doskonałe dla miłośników nart, zarówno zjazdowych, jak
i biegowych. Z tras biegowych zresztą
słyniemy, będąc niekwestionowanym centrum polskiego narciarstwa
biegowego. Górskie ścieżki stanowią
także doskonałe miejsce wypoczynku
letniego, a przemierzać je najlepiej na
dwóch kółkach. Wędrówki piesze też
bywają u nas jedyne w swoim rodzaju. Tylko u nas dowiesz się bowiem,
dokąd prowadzi „Wieczność” i czego
strzeże jej Strażnik, a także zagubisz
się (oczywiście w pięknie otaczającej
przyrody) na Drodze Zbłąkanych Wędrowców. Kolorytu naszej kulturze
dodaje fakt położenia na pograniczu,

Andy Warhol prohlásil: „Vše má v sobě
krásu, ale ne každý ji vidí”. My Vám ji
pomůžeme spatřit v každém zákoutí
„Hor bez hranic“. Pokud držíte v rukou
našeho průvodce, pak již v česko-polském pohraničí jste, nebo teprve plánujete cestu do oblasti Bystřice, nebo
na území, které se nachází na druhé
straně Divoké Orlice.
Je to oblast absolutně výjimečná.
Proč? Protože spojuje tři sudetská
horská pásma: Bystřické a Orlické
hory, rozdělené malebným údolím Divoké Orlice, a Kralický Sněžník. Nebylo
to bez důvodu, že začátkem 20. stol.,
otec alpského lyžování, Mathias Zdarsky, vedl svoje kurzy právě zde. Horské oblasti našeho regionu jsou totiž
předurčené pro sjezdové lyžování,
stejně jako pro běžky. Našimi běžeckými trasami jsme také pověstní, a proto
jsme nesporným centrem polského
běžeckého lyžování. Horské stezky
jsou dokonalým místem také pro letní
dovolenou, ideálně, pokud je zdoláváte na kolech. Pěší vycházky jsou u nás
také jediné svého druhu. Pouze u nás
se totiž dozvíte, kam vede „Věčnost“
a co střeží její Strážník, a také se ztratíte (samozřejmě v kráse okolní přírody)
na Cestě ztracených poutníků.
Koloritu naší kultuře přidává skutečnost umístění v pohraničí a tření různých národností je viditelné na stránkách historie, která po sobě zanechala
mnoho působivých pamětihodností,
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Gdzie jesteśmy? / Kde se nacházíme?

Poznajmy się
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Takže, kde se to vlastně nacházíme? V
makroregionu Střední Sudety. To je z
pohledu každého turisty nejdůležitější
informace, protože správní hranice
mají pro turistiku pramalý význam. Ale
ano - samozřejmě se nacházíme v česko-polském pohraničí, v jihozápadní
části Polska a v severovýchodní oblasti Čech. Zavítali jsem do Královehradeckého kraje a do Dolnoslezského
vojvodství, do rychnovského a kladského okresu, a do obcí: Orlické Záhoří
a Kladská Bystřice a jejich nejbližšího
okolí. Jsme také v jižní části Kladské
kotliny - jedné z nejhezčích oblastí Polska, která okouzluje divokou přírodou
a skvělými turistickými podmínkami,
s trasami pro cyklisty, pěší a nadšence
do lyžování, lázněmi a širokou ubytovací základnou. Na polské straně se
táhnou Bystřické hory a část Orlických
hor, dále pak Kralický Sněžník, na české
straně – za údolími Dušnické Bystřice
a Divoké Orlice – Orlické hory. Jsme v
„Horách bez hranic“, v místě, ve kterém
na Vás čeká nepřeberný počet možností, jak trávit volný čas.

gdzie my właściwie jesteśmy? W
makroregionie Sudety Środkowe. To,
z punktu widzenia każdego turysty,
informacja najważniejsza, bo przecież
granice administracyjne w turystyce
nie mają znaczenia. Ale tak – znajdujemy się oczywiście na pograniczu polsko-czeskim, w południowo-zachodniej części Polski i północnej części
Czech. Gościmy w województwie dolnośląskim i kraju hradeckim, powiecie
kłodzkim i Rychnov nad Kněžnou oraz
gminach: Bystrzyca Kłodzka i Orlické Záhoří i ich najbliższych okolicach.
Jesteśmy też w południowej części
Kotliny Kłodzkiej – jednym z najpiękniejszych obszarów Polski, który urzeka dziką przyrodą i znakomitymi warunkami turystycznymi, z trasami dla
rowerzystów, piechurów i miłośników
narciarstwa, miejscowościami uzdrowiskowymi i bogatą bazą noclegową.
Po polskiej stronie rozciągają się Góry
Bystrzyckie i fragment Gór Orlickich
oraz Masyw Śnieżnika, a po stronie
czeskiej – za dolinami Bystrzycy Dusznickiej i Dzikiej Orlicy – Góry Orlickie.
Jesteśmy w górach, „Górach bez granic”, w miejscu, w którym czekają na
Ciebie setki możliwości spędzania czasu wolnego.

Brama Wodna w Bystrzycy Kłodzkiej
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Zapraszamy w podróż po
„Górach bez granic”.

VAMBERK
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nejednou se středověkými kořeny.
Zvláště je to patrné v hlavním městě
bystřické oblasti – Kladské Bystřici,
která se svojí terasovitou historickou
zástavbou, uzavřenou za hradbami
ze 17. století, uchvátí svojí polohou
a množstvím zajímavostí. Zcela jistě na
vás udělá dojem Vlčí Důl, připomínající alpská střediska, a komorní, jelikož
jde v kladské oblasti o nejmenší – lázně Długopole-Zdrój. Zájem zcela jistě
přitáhnou takové zajímavosti, jakými
jsou jedno z mála světových Filumenistických muzei v obci Kladské Bystřice,
nebo jeden z nejokázalejších zámeckých a parkových komplexů Kladské
kotliny v Gorzanowě.
Zveme vás na cestu po „Horách bez
hranic“.

ce

a ścieranie się różnych narodowości
widoczne jest na kartach historii, która
pozostawiła po sobie wiele ciekawych
zabytków, niejednokrotnie o średniowiecznym rodowodzie. Szczególnie
widoczne jest to w stolicy ziemi bystrzyckiej – Bystrzycy Kłodzkiej, która
ze swoją tarasową historyczną zabudową, zamkniętą w XIV-wiecznych
murach miejskich zachwyca położeniem i wielością atrakcji. Wrażenie
zrobi na Tobie na pewno przywodzące na myśl alpejskie kurorty: Międzygórze i kameralne, bo najmniejsze na ziemi kłodzkiej – uzdrowisko
Długopole‑Zdrój. Ciekawość wzbudzą
niewątpliwie takie atrakcje, jak jedno
z zaledwie kilku na świecie Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej czy
jeden z najbardziej okazałych zespołów
pałacowo-parkowych Kotliny Kłodzkiej
w Gorzanowie.
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Bystrzyca Kłodzka, panorama miasta
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Jaka jest nasza historia?

Jaké jsou naše dějiny

Bystrzyca Kłodzka – panorama miasta

Trzy państwa i trzy narody: polski, czeski i niemiecki przez wieki
kształtowały historię ziemi kłodzkiej, w tym ziemi bystrzyckiej.
Jej położenie – pograniczne i na
szlaku komunikacyjnym wiodącym z południa na północ – miało
największy wpływ na dzieje. Ślady
osadnictwa pochodzą jeszcze z czasów Celtów i starożytnych Rzymian,
a Bystrzyca Kłodzka pierwotnie była
osadą przy trakcie handlowym. Prawa miejskie przyznano jej ok. połowy
XIII w., w okresie z którego pochodzi
najstarszy jej zabytek – kościół pw.
św. Michała Archanioła. Kolejny wiek,
za sprawą przyznanych Jakubowi
Rückerowi przywilejów i jego działalności, przyniósł czasy rozkwitu. To
wówczas wzniesiono podziwiane po
dziś dzień mury miejskie i zabudowę
staromiejską. Prosperity przerwały
najazdy husytów i pożar miasta po
koniec XV w. Zmianę przyniósł 1567
r., kiedy to ziemia bystrzycka przeszła w ręce Habsburgów. Końcówka
XVI i XVII w. zapisały się na kartach
historii jako kolejny czas rozwoju, którego świadectwa – takie jak chociażby
okazała rezydencja w Gorzanowie – są
ozdobą do czasów współczesnych.
Wojna XXX-letnia i zawirowania
kontrreformacyjne przerwały dobrą
passę, potem przyszły wojny śląskie,
w wyniku których Bystrzyca stała
się częścią Prus. Nadszedł wiek XIX

Tři státy a tři národy: český, polský a německý utvářely po staletí
dějiny kladské oblasti, v tom bystřické. Její poloha - pohraniční a na
dopravní cestě vedoucí z jihu na
sever - měla největší vliv na dějiny. Stopy osídlování pocházejí ještě
z doby Keltů a starověkých Římanů a Kladská Bystřice byla původně
osadou při obchodní cestě. Městská
práva ji byla přidělená kolem poloviny
13. stol., v období, ze kterého pochází
její nejstarší památka – kostel Archanděla Michaela. Další století přineslo
dobu rozkvětu, a to díky privilegiím
přiznaným Jakubovi Rückerovi a také
následkem jeho aktivního působení.
Právě tehdy byly postaveny dodnes
obdivované městské hradby a zástavba starého města. Prosperitu přerušily
až nájezdy husitů a požár města koncem 15. stol. Změnu přinesl rok 1567,
kdy bystřická oblast přešla do rukou
Habsburků. Konec 16. a 17. stol. se do
dějin zapsal jako další období rozvoje,
jehož svědectví - jakým je třeba působivá rezidence v obci Gorzanów - je
živé až do současnosti. Třicetiletá válka a protireformační turbulence přetrhly dobrý rozlet, následovaly slezské
války, v důsledku kterých se Bystřice
stala součásti Pruska. Přišlo 19. stol.
a další oživení, které nakonec poskytlo
základy pro rozvoj turistiky v bystřické oblasti. V tom sehrála významnou
roli Marianna Oranžská. Při pročítání
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i kolejne ożywienie, dające zresztą
podstawy do rozwoju turystyki na
ziemi bystrzyckiej. Tu ogromną rolę
odegrała Marianna Orańska. Czytając nasz przewodnik wiele razy natkniecie się na to imię i nazwisko. Kim
była księżna, dzięki której mało znana
Ziemia Kłodzka, stała się celem podróży możnych ówczesnego świata?
Córka Wilhelma I Orańskiego, króla
Niderlandów to niewątpliwie jedna
z najciekawszych postaci kobiecych
XIX-wiecznej Europy, która tutejsze
dobra odziedziczyła po swojej matce Fryderyce Luizie Pruskiej. Swój
ogromny majątek w dużej mierze inwestowała w rozwój społeczno-gospodarczy i kulturowy swojej nowej
ojczyzny, jaką stały się dla niej śląskie
dobra po opuszczeniu niezbyt przez
nią lubianego Berlina. Swój rozwój
i dzisiejszy wygląd zawdzięcza księżniczce Międzygórze, z którego uczyniła kurort na miarę tych alpejskich, to
za jej sprawą wybudowano schronisko na Śnieżniku i zagospodarowano
tereny wokół wodospadu Wilczki.
Wiele wsi i miejscowości, jak chociażby Poręba czy Rudawa, zawdzięcza jej datowany na II połowę XIX w.
rozkwit. Nie bez znaczenia dla rozwoju tych ziem w tamtym czasie było
również wybudowanie linii kolejowej
z Kłodzka do Międzylesia. Ówczesny
okres rozkwitu przerwała I i II wojna
światowa. W wyniku tej ostatniej ziemia bystrzycka powróciła do Polski,
a Dzika Orlica stała się rzeką graniczną
z dzisiejszymi Czechami, z którymi łączy nas nie tylko wspólna historia, ale
również dziedzictwo przyrodnicze, dające podstawy do kreowania ciekawej
i bogatej oferty turystycznej naszego
regionu.

Bystrzyca Kłodzka, mury miejskie

našeho průvodce se s tímto jménem
setkáte ještě mnohokrát. Kým byla
princezna, díky které se takřka neznámá kladská oblast stala cílem výletů
vládců soudobého světa? Dcera Viléma I. Nizozemského, krále Nizozemí,
je bezesporu jednou z nejzajímavějších ženských postav Evropy 19. století, která zdejší země zdědila po své
matce Vilemíně Pruské. Svůj ohromný
majetek ve velké míře investovala do
společensko-hospodářského a kulturního rozvoje své nové vlasti, již se pro
ni, po opuštění Berlína, který neměla
příliš v lásce, stala slezské země. Za
svůj rozvoj a dnešní podobu princezně vděčí Vlčí Důl, česky Vlčí důl, z nějž
učinila středisko podobné těm v Alpách a díky ní byla na Kralickém Sněžníku vybudovaná chata, došlo také
k obhospodaření území v okolí vodopádu Wilczky. Mnoho vesnic a obcí, na
příklad Poręba nebo Rudawa, jí vděčí
za svůj rozkvět, datovaný do 2. poloviny 19. století. Nemalý význam pro
rozvoj této země měla v těch dobách
také výstavba kolejové tratě z Kladska
do Mezilesí. Tehdejší období rozkvětu
zastavily až I. a II. světová válka. V důsledku té poslední se bystřická země
vrátila do Polska a Divoká Orlice se
stala hraniční řekou s dnešním Českem, se kterým nás spojuje nejenom
společná historie, ale také přírodní dědictví, které je základem pro vytváření
zajímavé a bohaté turistické nabídky
naší oblasti.
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Góry bez granic – Góry Bystrzyckie, Góry Orlickie i Masyw Śnieżnika

Spalona - biegi narciarski

Dla miłośników
narciarstwa

Pro nadšené
lyžaře

Skoro jesteśmy w górach, to jesteśmy
w raju dla miłośników narciarstwa.
Ale raju innym niż wszystkie. Wiecie
dlaczego? Bo jesteśmy centrum polskiego narciarstwa biegowego. A do
tego nasze góry to jedne z najbardziej
odludnych miejsc w Sudetach. Jeśli
więc kochacie biegówki, cenicie ciszę
i spokój, to nie mogliście trafić lepiej.
Ale zacznijmy od początku, bo i miejsc
gwarnych, i stoków, również u nas nie
brakuje.

Když už jsem v horách, pak jsme v ráji
pro lyžaře. Avšak ráji jiném než ostatní. Víte proč? Protože jsem střediskem
polského běžeckého lyžování. A navíc,
naše hory jsou jedním z nejméně osídlených míst Sudet. Takže, pokud milujete běžky, oceňujete ticho a klid, pak
jste nemohli trefit lépe. Ale začněme
od začátku, protože ani hlučná místa,
ani svahy u nás nechybí.

GÓRY BYSTRZYCKIE
I GÓRY ORLICKIE____________

Dvě pohoří rozdělená česko-polskou
hranicí, ve velké míře zahrnuté do
právní ochrany jako Chráněná krajinná oblast „Bystřické a Orlické
hory“ na polské straně a Chráněná krajinná oblast Orlické hory na
české straně. Ta první se nachází zcela
na území Polska, druhá je zase takřka
celá na území Čech, až na malý úsek,
ale který! Čtěte dál a všechno zjistíte.
Bystřické hory, to je 40kilometrové
pohoří Středních Sudet, které se rozkládá od Dušnické sníženiny a údolí
Dušnické Bystřice na severu, po Mezileský průsmyk na jihu. Nacházejí se
na hranici s jedinečnými Stolovými horami, Orlickými horami a na východě
- Kralickým Sněžníkem. Plné mírných
kopců, ne příliš vysokých vyvýšenin

BYSTŘICKÉ A ORLICKÉ
HORY ______________________

Dwa pasma przedzielone polsko-czeską granicą, w dużej mierze objęte ochroną prawną jako Obszar
Chronionego Krajobrazu „Góry
Bystrzyckie i Orlickie” po polskiej
stronie i Obszar Przyrody Chronionej Gór Orlickich (CHKO Orlické
Hory) po stronie czeskiej. Te pierwsze
położone w całości w Polsce, te drugie
w większości w Czechach poza małym
fragmentem, ale jakim! Czytajcie dalej,
a wszystkiego się dowiecie.
Góry Bystrzyckie to 40-kilometrowe
pasmo Sudetów Środkowych rozciągające się od Obniżenia Dusznickiego
i doliny Bystrzycy Dusznickiej na północy do Przełęczy Międzyleskiej na
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Hory bez hranic – Bystřické Hory, Orlické Hory a Kralický Sněžník
południu. Położone na granicy z niezwykłymi Górami Stołowymi, Górami
Orlickimi i od wschodu – z Masywem
Śnieżnika. Pełne łagodnych wzgórz,
niewysokich wzniesień i lasów z bogatą siecią szlaków, tras i jedynych
w swoim rodzaju duktów leśnych.
Podzielone są na część północną i południową, które oddziela Przełęcz
Spalona (dzieląca także na pół gminę
Bystrzyca Kłodzka). Ich najwyższym
szczytem jest Jagodna (977 m n.p.m.)
Jakie atrakcje i tajemnice kryją w sobie Góry Bystrzyckie? Są tu piękne
drewniane kościoły w Nowej Bystrzycy i Zalesiu, Fort Wilhelma na
Wójtowskiej Równi, urokliwe miejscowości z malowniczo położoną na
wysokiej skarpie u ujścia Bystrzycy
do Nysy Kłodzkiej Bystrzycą Kłodzką i przywodzącym na myśl alpejski
pejzaż Międzygórzem na czele oraz
znane w Polsce uzdrowiska: Długopole-Zdrój oraz leżące nieopodal Polanica-Zdrój i Lądek-Zdrój. Jest też najwyżej w Polsce położona szosa zwana
Autostradą Sudecką i są wreszcie
liczne szlaki piesze, rowerowe, konne i narciarskie.
Góry Bystrzyckie urzekają swoim
pięknem, a szczególnie malownicza
jest ciągnąca się na długości 25 km
dolina Dzikiej Orlicy, która – warto o tym pamiętać – jest spławna
od granicy z Polską w Orlickým
Záhořím. To jej korytem biegnie
w dużej mierze granica polsko-czeska, oddzielająca również Góry
Bystrzyckie od Gór Orlickich, położonych w większości w Czechach.
To pasmo o podobnej długości ok.
50 km, ale wyższe, graniczące także
z: Pogórzem Orlickim na zachodzie
i północy, Przedgórzem Orlickim na
zachodzie i południowym zachodzie
oraz wsią Heřmanice na południu.
W Polsce znajduje się niewielki
fragment tzw. Czeskiego Grzebienia
od Przełęczy Polskie Wrota (660 m
n.p.m.) po stoki Malej Destnej (1090
m n.p.m.) nad Zieleńcem. Najwyższe
szczyty to Orlica w Polsce (1084 m
n.p.m.) i Velká Deštná w Czechach
(1115 m n.p.m.).

a lesů s bohatou sítí stezek, tras a jediných svého druhu lesních průseků.
Rozdělené na část severní a jižní, které odděluje průsmyk Spalona (která
také rozděluje obec Kladskou Bystřici
na dvě poloviny). Jejich nejvyšším vrcholem je Jagodna (977 m n.m.)
Jaké zajímavosti a poklady v sobě Bystřické hory skrývají? Jsou tu krásné
dřevěné kostely v obcích Nová Bystřice a Zálesí, pevnost Fort Wilhelma na hoře Wójtowska Równia, nádherné obce s malebně, na vysokém
svahu Bystřice ústící do Kladské Nisy
umístěnou Kladskou Bystřici a alpskou krajinu připomínající Vlčí důl,
a také v Polsku známé lázně: Długopole-Zdrój a nepříliš daleko se nacházející Polanica-Zdrój a Lądek-Zdrój.
Je tu také nejvyšší Polská silnice, nazývaná Sudetská dálnice a konečně
existují početné pěší, cyklistické,
koňské a lyžařské stezky.
Bystřické hory okouzluji svojí krásou,
zvláště malebná je pak na 25 km dlouhé
údolí Divoké Orlice, která - to je dobré
si zapamatovat - je splavná od hranice
s Polskem v Orlickém Záhoří. Právě jejím korytem probíhá ve velké míře česko-polská hranice, která také odděluje
Bystřické hory od hor Orlických, rozkládajících se takřka celou svojí plochou
na území Čech. Toto pohoří podobné
délky, cca. 50 km, ale vyšší, hraničí také
s: Podorlickou pahorkatinou na západě
a severu, Orlickým předhůřím na západě a jihozápadě a vesnicí Heřmanice na
jihu. V Polsku se nachází malý úsek tzv.
Českého hřebene od průsmyku Polskie
Wrota (660 m n.m.) po svahy Malé
Deštné (1090 m n.m.) nad Zieleńcem.
Nejvyšším vrcholem je v Polsku Orlica
(1084 m n.m.), v Čechách zase Velká
Deštná (1115 m n.m.).
Víte že?
Údolí Divoké Orlice je považováno za jedno z nejkrásnějších
polských horských údolí. Někteří
jej dokonce srovnávají s alpskými
údolími.
Orlické hory mají podobnou stavbu jako Bystřické, také jsou porostlé
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lesy, zejména smrkovými, a nabízejí
dokonalé podmínky pro turistiku, tak
v zimě, jako v ostatních ročních obdobích. Nejznámější obci Orlických hor
v Polsku jsou Duszniki-Zdrój, které se
také nacházejí v kladském okrese - jde
o tradiční lázně s jednou z nejznámějších polských lyžařských stanic - která
hraničí s Českem, Zieleńcem. Na české
straně je zase nejdůležitější obcí s typicky rekreačním charakterem Orlické Záhoří, s lyžařskými centry Černá
Voda, Bedřichovka a Agrostav Jadrná, a trochu vzdálenějšími, mimo obec
ležícími, největšími a nejmodernějšími
lyžařskými středisky – Říčky a Deštné.
Ze zajímavosti této oblasti je vhodné
uvést Chráněnou krajinnou oblast
Orlické hory a v jejich hranicích se nacházející dvě národní přírodní rezervace: Trčkov a Bukačka.

Czy wiesz, że?
Dolina Dzikiej Orlicy jest uznawana za jedną z najpiękniejszych
polskich dolin górskich. Niektórzy porównują ją nawet do dolin
alpejskich.
Góry Orlickie mają podobną budowę
do Gór Bystrzyckich, również porośnięte są lasami, głównie świerkowymi i oferują doskonałe warunki
do uprawiania turystyki, tak w zimie,
jak i w pozostałych porach roku. Najbardziej znaną miejscowością Gór
Orlickich w Polsce są znajdujące się
również w powiecie kłodzkim Duszniki-Zdrój – uzdrowisko z tradycjami
i jedną z najbardziej znanych stacji
narciarskich w Polsce – graniczącym
z Czechami Zieleńcem. Po stronie
czeskiej zaś najważniejszą miejscowością o charakterze typowo wypoczynkowym są Orlické Záhoří
z ośrodkami narciarskimi Černá Voda,
Bedřichovka i Agrostav Jadrná oraz
położonymi nieco dalej, poza gminą,
jednymi z największych i najnowocześniejszych centrów narciarskich –
Říčky i Deštné. Z ciekawych walorów
tego obszaru warto wymienić Obszar
Przyrody Chronionej Gór Orlickich
CHKO Orlické hory i leżące w jego
granicach dwa narodowe rezerwaty
przyrody: Trčkov i Bukačka.

Víte že?
Podél hřebene Orlických hor
se táhne pás opevnění z let 19361938, postavený za účelem ochrany Československa před agresivitou sousedících států. Byl složený
z více než 10. tis. pevností, z nichž
do dnešního dne přetrvalo jen jejich
nepatrné množství.
Se všemi městy a místy, které by stálo
za to navštívit, s parky, rezervacemi,
památkami a turistickými stezkami, tak
na české, stejně jako na polské straně
hranice, budete podrobně seznámení
v další části průvodce. Zde se zaměříme
na to, co je na horách nejvíce samozřejmé, tedy na běžecké trasy (na něž jsme
patřičně pyšní), svahy, vleky a lyžařská
střediska. A těch je v Bystřických a Orlických horách mnoho. A navíc, pro lyžaře připravené tratě mají velice často
mezinárodní charakter. Což je výsledkem projektů realizovaných společně
přihraničními obcemi a okresy.

Czy wiesz, że?
Wzdłuż grzbietu Gór Orlickich
ciągnie się pas fortyfikacji czechosłowackich z lat 1936-1938, wybudowanych w celu zabezpieczenia
Czechosłowacji przed agresją ze
strony państw sąsiednich. Składało
się na niego ponad 10 tys. schronów, z których do dnia dzisiejszego
ocalały nieliczne
O wszystkich miastach i miejscach
wartych odwiedzenia, o parkach,
rezerwatach, zabytkach i szlakach
turystycznych, tak po polskiej, jak
czeskiej stronie granicy dowiecie się
więcej w dalszej części przewodnika.
Tu natomiast skupimy się na tym, co

Máte zájem? Tak jdeme na to.
Nejprve to, co je pro Čechy a Poláky nejbližší, oblast „Hor bez hranic”, tedy okolí Kladské Bystřice
a Orlického Záhoří.
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w górach najbardziej oczywiste, czyli
trasach biegowych (z których jesteśmy bardzo dumni!), stokach, wyciągach i ośrodkach narciarskich. A tych
w Górach Bystrzyckich i Górach Orlickich nie brakuje. Co więcej, przygotowane dla narciarzy trasy mają bardzo
często charakter międzynarodowy
jako efekt realizowanych wspólnie
przez przygraniczne gminy i powiaty
projektów.
Zainteresowani? to zaczynamy.
Na początek to, co najbliższe polskiemu i czeskiemu sercu obszar
„Gór bez granic”, czyli okolice Bystrzycy Kłodzkiej i Orlické Záhoří.

Wieża widokowa na Jagodnej

Běžecký areál v obcích Spalona
a Lasówka – díky specifickému klimatu a nadmořské výšce nabízí dokonalé podmínky pro zimní sporty. Je to
nejdůležitější turistický a silniční uzel
Bystřických hor. A současně oáza ticha
a klidu, protože ještě stále nebyla objevená ... což se zcela jistě brzy změní.
h Více než 40 km běžkařských tras
- černé: Mała Jagodna (12 km),
Duża Jagodna (14 km) a Sudecka
(15 km), červená (4,6 km), zelená
(6 km) a modrá (7 km) a kratší
osvětlená trať s délkou 600 m,
h svah s talířovým teleskopickým
vlekem s délkou 350 m je ideální pro začínající lyžaře a rodiny
s dětmi,
h zóna „Jagodna” - skvěle připravená, už od začátku 20. stol. fungující
chata „Jagodna”, půjčovna, lyžařská škola a servis,
h nová rozhledna na Jagodné, s plošinou v podobě gondoly umístěné
ve výšce 19 m,
to vše je příčinou stále narůstajícího zájmu o „Spalonou“. Je vhodná
také jako místo rekreace v ostatních
ročních obdobích. Horské cyklistické
i pěší túry, krásné výhledy a na podzim - nepřeberné množství hub.
n Lyžařský areál Spalona
C lnfo@spalona.com.pl, www.spalona.com.pl
n Schronisko PTTK Jagodna
C schronisko@jagodna.com, www.jagodna.com
Co chcete víc? Možná, aby se

Stacja narciarstwa biegowego
w Spalonej i Lasówce – dzięki specyficznemu klimatowi i wysokości nad
poziomem morza oferuje doskonałe
warunki do uprawiania sportów zimowych. To najważniejszy węzeł turystyczny i drogowy Gór Bystrzyckich.
A jednocześnie oaza ciszy i spokoju,
nadal pozostaje bowiem nieodkryty
… co z pewnością niedługo się zmieni.
h Ponad 40 km tras narciarstwa
biegowego – czarne: Mała Jagodna (12 km), Duża Jagodna (14 km)
i Sudecka (15 km), czerwona
(4,6 km), zielona (6 km) i niebieska (7 km) oraz krótsza oświetlona
trasa o długości 600 m
h stok z wyciągiem talerzykowym
o długości 350 m idealny dla początkujących narciarzy i rodzin
z dziećmi,
h strefa „Jagodna” – świetnie przygotowane, funkcjonujące już od
początku XX w. schronisko „Jagodna”, wypożyczalnia, szkoła
i serwis narciarski,
h nowa wieża widokowa na Jagodnej, z platformą widokową w formie gondoli umieszczoną na 19 m
wysokości,
to wszystko sprawia, że „Spalona” cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród miłośników narciarstwa.
Doskonale nadaje się także na wypoczynek w innych porach roku. Górskie
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wycieczki rowerowe czy piesze, piękne widoki, a do tego jesienią – bogactwo grzybów.
n Strefa Jagodna
C lnfo@spalona.com.pl, www.spalona.com.pl
n Schronisko PTTK Jagodna
C schronisko@jagodna.com, www.jagodna.com

v budoucnu dalo bez překážek jezdit
také na druhé straně hranice, v Orlických horách. A to je skutečně možné,
Orlické Záhoří je totiž také doposud neobjeveným rájem pro běžkaře. Na běžkaře tu čeká dalších bezmála
40 km běžeckých tras různých délek:
Ski aréna Orlické Záhoří (4,6 km), Černá Voda - Nová Ves (1,5 km), Kunštát
– Homole (8 km), Kunštát - Pěticestí
(6 km), Homole - Jelenka - Bedřichovka (6 km), Kunštát - Černá Voda
(3 km), Kunštát - Jadrná (1,7 km)
a Nová Ves - Mezivrší (4 km). Ty, které
se nacházejí v severní části naší oblasti, spojují obce Duszniki-Zdrój a Olešnici v Orlických horách. Hlavní trasou
je „Jiráskova cesta”, která se vine po
hřebenech Orlických hor kolem Velké
Deštné, čímž vytváří několik smyček,
a samozřejmě se spojuje s polskými
trasami.
Celkem je na polské a české straně hranice, na ploše „Hor bez hranic“ a v jejím nejbližším okolí, takřka
220 km dokonale připravených,
částečně osvětlených běžeckých
tras, různých délek a obtížnosti.
Na chvíli se zase vrátíme do okolí Orlického Záhoří a seznámíme se
s lyžařskými centry, která se zde nacházejí a která jsou skvělým spojením
vysoké kvality s ne příliš vysokými
cenami. Získáme zde příslovečné „value for money”. I když většinou jsou
zdejší střediska komorní (Bedřichovka www.bedrichovka.cz, Černá Voda
www.arealcernavoda.cz, Agrostav Jadrná), v krátké vzdálenosti od Orlického Záhoří se nacházejí také ta největší
a nejmodernější střediska Orlických
hor – Říčky www.skiricky.cz a Deštné
www.skicentrumdestne.cz.

Czego chcieć więcej? Może tego, aby
można było bez przeszkód jeździć
też po drugiej stronie granicy, w Górach Orlickich. I jest to jak najbardziej
możliwe, Orlické Záhoří bowiem to
także jeszcze nie do końca odkryty raj dla narciarzy biegowych. Na
miłośników narciarstwa czeka tu kolejne niemal 40 km tras biegowych
różnej długości: Ski aréna Orlické
Záhoří (4,6 km), Černá Voda – Nová
Ves (1,5 km), Kunštát – Homole (8 km),
Kunštát – Pěticestí (6 km), Homole –
Jelenka – Bedřichovk (6 km), Kunštát
– Černá Voda (3 km), Kunštát – Jadrná
(1,7 km) i Nová Ves – Mezivrší (4 km).
Te położone w północnej części naszego regionu łączą gminy Duszniki-Zdrój
i Olešnice v Orlických horách. Główną
trasę stanowi tu „Jiráskova stezka”
biegnąca po grzbietach Gór Orlickich
wokół szczytu Velká Deštná, tworząca kilka pętli i łącząca się oczywiście
z trasami polskimi.
Łącznie po polskiej i czeskiej stronie granicy na obszarze „Gór bez granic” i jego
najbliższych okolic jest aż 220 km doskonale przygotowanych, częściowo oświetlonych tras narciarskich,
urozmaiconych pod względem długości
i trudności.
Powróćmy teraz na chwilę w okolice
Orlické Záhoří i poznajmy znajdujące
się tutaj ośrodki narciarskie, stanowiące świetne połączenie wysokiej
jakości i nie za wysokich cen. Dostaniemy tutaj przysłowiowe „value
for money”. I choć w przeważającej
większości tutejsze kompleksy narciarskie są kameralne (Bedřichovka
www.bedrichovka.cz, Černá Voda
www.arealcernavoda.cz,
Agrostav
Jadrná), w niewielkiej odległości od
Orlické Záhoří znajdziemy również
jedne z największych i najnowocześniejszych kurortów Gór Orlickich

220 km běžeckých tras, dvě velká lyžařská střediska v Čechách
a několik menších, komorních,
také v Polsku. Na své si tady přijde rodina s dětmi i skupina přátel,
začínající i pokročilí lyžaři a snowboardisté - a přesto, že se říká, že
pokud je něco pro každého, pak ve
skutečnosti není nic pro nikoho,
v případě „Hor bez hranic“ taková
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Wodospad Wilczki – Międzygórze

pestrost zimní nabídky je rozhodně
přidanou hodnotou oblasti. Je jím
také počet dokonale připravených
běžeckých tras a samozřejmě - komorní charakter a možnost trávení volného času daleko od vřavy
a davů, dnes tak vyhledávaná,
avšak obtížně sehnatelná.

– Říčky www.skiricky.cz i Deštné
www.skicentrumdestne.cz.
220 km tras narciarstwa biegowego, dwa duże ośrodki narciarskie
w Czechach i kilka mniejszych,
kameralnych, również w Polsce.
Swoje miejsce znajdzie tutaj rodzina z dziećmi i grupa przyjaciół,
początkujący i zaawansowani
narciarze i snowboardziści – i chociaż mówi się, że jak coś jest dla
wszystkich, to znaczy, że jest tak
naprawdę dla nikogo, to w przypadku „Gór bez granic” taka różnorodność oferty zimowej to zdecydowany wyróżnik obszaru. Jest
nim także liczba doskonale przygotowanych tras biegowych oraz
oczywiście - kameralny charakter
i możliwość wypoczynku z dala
od zgiełku i tłumów, tak bardzo
dziś poszukiwana i tak trudna do
znalezienia.

KRALICKÝ SNĚŽNÍK _________
Nejvyšší horské pásmo v polské části Východních Sudet, jehož nepatrný
fragment se nachází ve východní části
„Hor bez hranic“. Nejvyšších vrcholem
je Kralický Sněžník (1425 m n.m.),
u úpatí kterého se nachází malebná
vesnice Vlčí Důl – jedna z nejkrásnějších obcí Kladské kotliny, která se
vyznačuje mj. zástavbou penzionů
v tyrolském a norském stylu z 19. století. Stejně známá je také vedlejší obec
Sienna s jedním z nejmodernějších
zimních středisek v Polsku – Czarna
Góra Resort (1204 m n.m.). Nechybí
tu ani běžkařské trasy, a to ani ty
přeshraniční. Pro naše návštěvníky je
bezesporu nejdůležitější 27kilometrová černá běžkařská trasa M. Zdarského v okolí vesnice Vlčí Důl. A co
kromě toho? Rozhodně by se mělo
zdůraznit, že tato oblast je chráněnou
oblastí Śnieżnicki Park Krajobrazowy, že jednou z nejdůležitějších,
pokud ne vůbec nejdůležitější přírodní zajímavostí, je chráněná rezervace

MASYW ŚNIEŻNIKA _________
Najwyższe pasmo górskie w polskiej
części Sudetów Wschodnich, którego
niewielki fragment znajduje się we
wschodniej części „Gór bez granic”.
Najwyższym szczytem jest Śnieżnik
(1425 m n.p.m.), u stóp którego malowniczo położone jest Międzygórze
– jedna z najpiękniejszych miejscowości Kotliny Kłodzkiej, wyróżniająca
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się m.in. XIX-wieczną zabudową pensjonatową w stylu tyrolskim i norweskim. Równie znana jest położona
w sąsiedniej gminie Sienna z jednym
z najnowocześniejszych ośrodków
zimowych w Polsce – Czarna Góra
Resort (1204 m n.p.m.). Nie brakuje tu
także tras biegowych, również tych
transgranicznych. Dla naszych gości
najważniejszy jest niewątpliwie 27-kilometrowy czarny szlak narciarstwa
biegowego im. M. Zdarsky’ego
wokół Międzygórza. A co poza tym?
Zdecydowanie warto podkreślić, iż
obszar ten to Śnieżnicki Park Krajobrazowy, że jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą atrakcją
przyrodniczą jest chroniony w formie
rezerwatu „Wodospad Wilczki”
– drugi co do wielkości wodospad
w Sudetach, że w pobliżu znajduje się
najdłuższa z jaskiń sudeckich i jedna
z najdłuższych i najgłębszych w Polsce – Jaskinia Niedźwiedzia. Atrakcji
tu nie brakuje, co więcej – są idealne
nie tylko na zimę. O wszystkich przeczytacie w dalszej części przewodnika,
tutaj natomiast skupimy się na ośrodkach narciarskich.

Hory bez hranic – Bystřické Hory, Orlické Hory a Kralický Sněžník
Do Waszej dyspozycji pozostaje także
Schronisko na Śnieżniku, czyli wzniesiona pod koniec XIX w. za sprawą
Marianny Orańskiej gospoda turystyczna, która pod koniec XX w. przeszła gruntowny remont.

díky Marianně Oranžské postavená
turistická hospoda, která ke konci 20.
stol. prošla zevrubnou rekonstrukcí.
Víte že?
Kralický Sněžník je nazýván
„Střechou Evropy“. Z Klepého (Trójmorski Wierch) totiž vody stékají
do tří moří: Černého (Morava), Baltu
(Kladská Nisa) a Severního (Orlice).

Czy wiesz, że?
Masyw Śnieżnika nazywany jest
„Strzechą Europy”. Z Trójmorskiego
Wierchu wody spływają bowiem do
trzech mórz: Czarnego (Morawa),
Bałtyckiego (Nysa Kłodzka) i Północnego (Orlica).

Schronisko na hali pod Śnieżnikiem

„Vodopád Wilczky“ – druhý co se
velikosti týče sudetský vodopád, že
se poblíž nachází nejdelší sudetská
jeskyně a jedna z nejdelších a nejhlubších v Polsku – Medvědí jeskyně.
Zajímavosti tu nechybí a co víc - jsou
dokonalé nejenom v zimě. O všech si
přečtete v další části průvodce, zde se
však zaměříme na lyžařská střediska.
V Kralickém Sněžníku, v oblasti „Hor
bez hranic“, doporučujeme komorní
lyžařskou stanici v Bílé Vodě.

W Masywie Śnieżnika na obszarze
„Gór bez granic” polecamy kameralną
stację narciarską w Białej Wodzie.

Lyžařská stanice Mała Gubałówka Bílá
Voda, www.malagubalowka.pl
h Lyžařská stanice se nachází
v údolí Bílé Vody, na úpatí pohoří
Krowiarki
h 2 vleky (kotva s délkou 400 m
a teleskopicky talířový vlek délky
250 m) a 400metrová sjezdovka,
ideální pro zahájení lyžařského
dobrodružství
h Sjezdovky jsou upravované a zasněžované, večerní lyžování, Snow
Tubingová trať (120 m), půjčovna
lyžařského a snowboardového
vybavení, lyžařská škola s instruktorem, Bacówka s horalskou kuchyní, parkoviště
n Stacja Narciarska Mała Gubałówka
Biała Woda C www.malagubalowka.pl

Stacja Narciarska Mała Gubałówka
Biała Woda
h Stacja narciarska położona w dolinie Białej Wody, u stóp pasma
Krowiarek
h 2 wyciągi (orczykowo-talerzykowy o długości 400 m i talerzykowo-teleskopowy o długości
250 m) i 400-metrowa trasa
idealna na rozpoczęcie przygody
z narciarstwem
h Trasy ratrakowane i dośnieżane,
jazda nocna, tor do Snow Tubingu
(120 m), wypożyczalnia sprzętu
narciarskiego i snowboardowego,
nauka jazdy z instruktorem, punkt
gastronomiczny – Bacówka z góralską kuchnią, parking
n Stacja Narciarska Mała Gubałówka
Biała Woda C www.malagubalowka.pl

Bystřické hory, Orlické hory a Kralický Sněžník – Hory bez hranic
a hromada možností. Tady funguje
nejlepší polská nabídka pro běžecké lyžování, na kterou se skládá
několik stovek dokonale připravených tras. Oblast je prakticky vysněná pro ty, kdo milují rekreační
lyžování, nebo taky teprve začínají
svoje dobrodružství s lyžováním,
a také pro rodiny s dětmi. Do oblasti Kladské Bystřice a Orlického
Záhoří můžete přijet v jakémkoliv
ročním období, zejména kvůli aktivní rekreaci. A to se už vůbec nezmiňujeme o jiných zajímavostech
- kulturních a přírodních, o kterých
si přečtete na dalších stránkách
průvodce.xxxxxx

Góry Bystrzyckie, Góry Orlickie
i Masyw Śnieżnika – Góry bez
granic i góra możliwości. Tu funkcjonuje najlepsza w Polsce oferta
narciarstwa biegowego, na którą składa się kilkaset doskonale
przygotowanych tras. Region jest
wręcz wymarzony dla tych, którzy
kochają narciarstwo rekreacyjne
bądź też dopiero zaczynają swoją
przygodę z narciarstwem oraz dla
rodzin z dziećmi. W rejon Bystrzycy Kłodzkiej i Orlické Záhoří warto
przyjeżdżać o każdej porze roku,
przede wszystkim po aktywny wypoczynek. Nie mówiąc już o innych
atrakcjach – kulturowych i przyrodniczych, o których przeczytacie
na kolejnych kartach przewodnika.

Oświetlona polana biegowa – Spalona

K vaši dispozici je také Chata na Kralickém Sněžníku, což je ke konci 19. stol.
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Hory bez hranic pro zdraví a rekreaci
DŁUGOPOLE-ZDRÓJ –
NAJMNIEJSZY SPOŚRÓD KURORTÓW ZIEMI KŁODZKIEJ

Długopole-Zdrój – Dom Zdrojowy

Znane uzdrowiska
i atrakcje przyrodnicze czyli słów kilka
o tym, co dała nam
natura

Známé lázně a přírodní zajímavosti,
několik slov o tom,
co nám dala příroda
Největším přírodním bohatstvím
oblasti „Hor bez hranic“, samozřejmě krom samotných pohoří, jsou
lázeňské hodnoty.

Największym bogactwem przyrodniczym obszaru „Gór bez
granic”, oczywiście poza samymi pasmami górskimi, są walory
uzdrowiskowe.

Dolní Slezsko je od středověku proslulé svými minerálními vodami.
Právě zde fungují, a to až do současnosti, nejstarší evropské lázně v obci
Lądek-Zdrój, jejichž dějiny sahají do
13. století. K nejznámějším lázeňským
obcím patří Długopole-Zdrój a klimatická stanice Vlčí Důl, které také leží
v oblasti „Hor bez hranic“. Mikroklima
ve spojení s lázeňskými hodnotami
v podobě početných pramenů minerálních a termálních vod, jsou vhodné
nejenom pro pobyty upevňující zdraví,
ale také pro trávení volného času a rekreaci. Musíme totiž pamatovat na to,
že dříve zmiňované lázně, stejně jako
jiné polské obce tohoto typu, se můžou pochlubit skvělou a různorodou
ubytovací základnou a velkým počtem
zajímavosti.

Dolny Śląsk jest znany ze swoich
wód mineralnych od czasów średniowiecza. To właśnie tutaj funkcjonuje
po dziś dzień najstarsze europejskie
uzdrowisko w Lądku-Zdroju, którego
historia sięga XIII w. Do najbardziej
znanych miejscowości uzdrowiskowych zaliczają się także leżące na
obszarze „Gór bez granic” Długopole
‑Zdrój i stacja klimatyczna Międzygórze. Panujący w nich mikroklimat
w połączeniu z walorami uzdrowiskowymi w postaci licznych źródeł wód
mineralnych i termalnych sprzyjają
nie tylko pobytom prozdrowotnym,
ale także wypoczynkowi i rekreacji.
Trzeba bowiem pamiętać, iż wspomniane wcześniej uzdrowiska, tak jak
i inne polskie miejscowości tego typu,
mogą się pochwalić świetną i zróżnicowaną bazą noclegową i licznymi
atrakcjami.

DŁUGOPOLE-ZDRÓJ – NEJMENŠÍ MEZI LÁZNĚMI KLADSKÉ OBLASTI
Komorní lázeňské středisko, jedno ze
45 v Polsku fungujících statutárních
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lázní, s malebnou polohou na břehu
Kladské Nisy, u úpatí Bystřických hor.
Jeho historie sahá do 14 stol., ale zdroje minerálních vod zde byly objeveny
až v 16. století. Lázeňští hosté tu začali
pobývat na přelomu 18. a 19. století,
kdy došlo k postavení prvních lázeňských domů a byl založen park. Dnes
tvoří ozdobu městečka, která dokládá
jeho lázeňský charakter: 30-hektarový Lázeňský park (Park Zdrojowy)
s krásnou lipovou a javorovou pěší
alejí, v jehož centru se nachází ve 21.
stol. modernizované sanatorium Dom
Zdrojowy s kolonádou (Pijalnia
Uzdrowiskowa), komplexním Centrem péče o lázeňské hosty a kavárnou „Zdrojowa”. Na území lázní
fungují 4 sanatoria, středisko pro přírodní léčbu (Zakład Przyrodoleczniczy)
„Karol”, který nabízí takřka 60 druhů
zákroků a rehabilitační středisko.
Léčebné vody z Długopole - železité uhlovodíkové draselné a hořčičné
kyselky vyvěrají ze tří zřídel: „Emilia”,
„Kazimierz” a „Renata”. Mají příjemnou povzbudivou chuť a jsou využívané stejně tak pro pitnou kůru, jako
pro léčebné koupele. Lázně mají ve
své nabídce pestrou škálu zákroků
z oblasti balneologie a fyzioterapie,
které jsou prováděné ve středisku pro
přírodní léčbu „Karol“. Raritou v evropském měřítku jsou suché koupele
v kyselém uhlí, které jsou ve zdejších
lázních k dispozici. Populární jsou také
bahenní koupele, používané zde už
v 19. stol. A právě kvůli nim bylo Długopole nazývané Slezským Marienbadem. S nimi je také nepřímo spojená
historie Tunelu Wronka, protože to
bylo úbočí Wronky – hory vynášející
se na Długopolem - ze kterého se získávalo radioaktivní bahno. A samotný
tunel, s délkou 360 m, byl postaven
v 70. létech 19. stol. v rámci výstavby kolejové tratě Vratislav - Kladsko
- Mezilesí.
Zdraví prospěšné působení długopolských minerálních vod:
h příznivý účinek na oběhovou soustavu a metabolismus
h stimulace peristaltiky trávicí soustavy a žlučovodů

Kameralne sudeckie uzdrowisko, jedno z 45 funkcjonujących w Polsce
uzdrowisk statutowych, malowniczo
położone nad brzegiem Nysy Kłodzkiej, u stóp Gór Bystrzyckich. Jego
historia sięga XIV w., ale złoża wód
mineralnych odkryto tu w wieku XVI.
Kuracjusze zaczęli tu bywać na przełomie XVIII i XIX w., kiedy to wzniesiono
pierwszy dom zdrojowy i założono
park. Dzisiaj ozdobę miasteczka stanowiącą o jego uzdrowiskowym charakterze są: zabytkowy 30-hektarowy
Park Zdrojowy z piękną wysadzaną
starymi lipami i klonami aleją spacerową, w centrum którego położony jest
zmodernizowany już w XXI w. Dom
Zdrojowy z Pijalnią Uzdrowiskową,
kompleksowym Centrum Obsługi
Kuracjusza i kawiarnią „Zdrojowa”.
Na terenie uzdrowiska funkcjonują 4 szpitale uzdrowiskowe, Zakład
Przyrodoleczniczy „Karol” oferujący
blisko 60 rodzajów zabiegów i ośrodek rehabilitacyjny.
Długopolskie wody lecznicze – żelaziste szczawy wodorowęglanowo
sodowo-magnezowe biją z trzech
źródeł: „Emilia”, „Kazimierz” i „Renata”.
Mają przyjemny orzeźwiający smak
i wykorzystywane są zarówno w kuracji pitnej, jak i kąpielach leczniczych.
Uzdrowisko ma w swojej ofercie bogatą gamę zabiegów z zakresu balneologii i fizjoterapii, które wykonywane są
w Zakładzie Przyrodoleczniczym „Karol”. Rzadkością w skali Europy są suche kąpiele kwasowęglowe, z których
można korzystać w Długopolu. Popularne są również kąpiele borowinowe,
stosowane tu już w XIX w. To za ich
sprawą zresztą nazywano Długopole
Śląskim Marienbadem. Z nimi także
związana jest pośrednio historia tunelu
Wronka, bowiem to właśnie ze zbocza
Wronki – wzgórza górującego nad Długopolem - pozyskiwano radoczynną
borowinę. A sam tunel, mający długość
360 m zbudowany został w latach 70.
XIX w. w ramach budowy trasy kolejowej Wrocław – Kłodzko – Międzylesie.
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Prozdrowotne działanie długopolskich wód mineralnych to przede
wszystkim:
Prozdrowotne działanie długopolskich wód mineralnych to przede
wszystkim:
h korzystny wpływ na układ krążenia i przemianę materii,
h pobudzanie perystaltyki przewodu pokarmowego i dróg
żółciowych,
h usprawnianie krążenia
obwodowego,
h poprawa przepływu krwi
w wątrobie,
h działanie regenerujące, odczulające i przeciwzapalne,
h działanie silnie moczopędne,
h obniżanie poziomu glukozy, cholesterolu i kwasu moczowego,
h wyrównywanie zaburzeń wodno‑
-elektrolitowych,
h pobudzanie czynności
krwiotwórczych,
h odkwaszanie organizmu.
Kuracje długopolskimi szczawami
wykorzystywane są w leczeniu chorób i urazów ortopedycznych, chorób
reumatologicznych, naczyń obwodowych, układu trawienia, krwi i układu
krwiotwórczego oraz cukrzycy.

h zlepšení periferního oběhu
h zlepšení průtoku krve v játrech
h regenerační,
imunosupresivní
a protizánětlivé působení

h silně močopudní působení
h snižování hladiny glukózy, cholesterolu a kyseliny močové

h vyrovnání poruch vodní a elektrolytové rovnováhy

h stimulace krvetvorby
h odkyselování organismu.
Kůry długopolskými kyselkami se využívají při léčení ortopedických nemoci
a poranění, revmatologických nemocí,
periferních cévních obtížích, obtížích
trávící soustavy, krevní a krvetvorné
tkáně nebo diabetu.
V lázních se léčí zejména:
h nemoci jater
h chronické onemocnění věnčitých
tepen
h arterioskleróza, stavy po
tromboflebitidě
h hypertenze
h onemocnění žlučových cest
h onemocnění slinivky břišní
h chudokrevnost z nedostatku
železa
h neurózy a stavy nervového
vyčerpání
h poškození cév v průběhu diabetes
h stavy po cholecystektomii
h ženy po mastektomii
h děti s nemocemi trávicí soustavy,
diabetem a vadným držením těla.
n Uzdrowisko Lądek – Długopole S.A.
A ul. Wolna 2, Długopole-Zdrój /
B 48 74 8139045, +48 74 8139051,
C dlugopole@uzdrowisko-ladek.pl,

W uzdrowisku leczone są przede
wszystkim:
h schorzenia wątroby,
h przewlekła choroba wieńcowa,
h miażdżyca tętnic, stany po zakrzepowym zapaleniu żył,
h nadciśnienie tętnicze,
h choroby dróg żółciowych,
h schorzenia trzustki,
h niedokrwistość z niedoboru
żelaza,
h nerwice i stany wyczerpania
nerwowego,
h zmiany naczyniowe w przebiegu
cukrzycy,
h stany po cholecystoktomii,
h kobiety po mastektomii,
h dzieci z chorobami przewodu pokarmowego, cukrzycą i wadami
postawy.

Hory bez hranic pro zdraví a rekreaci
z největších zajímavosti Kladské Bystřice, která směřuje k získání jména
klimatické lázně. I když nemá status lázní, jeho výjimečné klimatické
a krajinářské hodnoty z něj dělají
ideální místo pro dovolenou, rekreaci
a rekonvalescenci.
Vlčí Důl přitahuje skvělou polohou na území Chráněné oblasti Kralický
Sněžník, u úpatí Kralického Sněžníku,
v údolí řeky Wilczka a potoka Bogoryia, a výjimečným klimatem. Kdysi
opomíjená dřevorubecká osada, zavděčuje svůj dnešní status princezně
Marianně Oranžské, která v polovině
19. stol. zdědila okolní statky a proslavila celou oblast Kladské kotliny. Díky
ní zde vznikla dodnes obdivovaná dřevěná zástavba pensionů ve švýcarském a tyrolském stylu, ke které se
připojila neorenesanční, neobarokní
a secesní zástavba vznikající po roce
1875, čímž došlo ke vzniku neobvyklé
směsice stylů. Tu lze obdivovat zejména na ulici Sanatoryjna. Zvláštní pozornost si zasluhuje komplex dřevěných
pensionů s charakteristickými balkóny
podél celého patra a truhlářskými prvky zdobenými řezbářskými formami.
Vaší pozornosti by neměl ujít Dom
Wypoczynkowy „Gigant”. Zprovozněný v roce 1882 jako luxusní lázně,
zabývající se léčbou srdečních chorob,
nenese tento název bezdůvodně. Kubatura překračující 34 000 m3 z něj činí
jednu z největších budov s tohoto typu
dřevěnou konstrukcí v Evropě. Povinně

n Uzdrowisko Lądek – Długopole S.A.
A ul. Wolna 2, Długopole-Zdrój /
B 48 74 813 90 45, +48 74 813 90 51,
C dlugopole@uzdrowisko-ladek.pl,
www.uzdrowisko-ladek.pl

Czy wiesz, że?
Specjalnością Długopola są zabiegi naturalnych suchych kąpieli
w dwutlenku węgla, będące unikatową w skali Europy naturalną metodą
leczenia zaburzeń układu krążenia.

MIĘDZYGÓRZE – W KURORCIE
KSIĘŻNEJ MARIANNY
ORAŃSKIEJ __________________
Stacja klimatyczna i miejscowość turystyczno-wypoczynkowa w jednym,
jedna z największych atrakcji gminy
Bystrzyca Kłodzka, pretendująca do
miana uzdrowiska klimatycznego.
Choć nie posiada statutu uzdrowiskowego, jego wyjątkowe walory klimatyczne i krajobrazowe czynią z niego
idealne miejsce do odpoczynku, rekreacji i rekonwalescencji.
Międzygórze przyciąga wspaniałym
położeniem – na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, u stóp
Masywu Śnieżnika, w dolinie rzeki
Wilczki i potoku Bogoryi oraz unikalnym klimatem. Niegdyś zapomniana
osada drwali, swój dzisiejszy statut
zawdzięcza księżniczce Mariannie
Orańskiej, która w połowie XIX w.
odziedziczyła okoliczne dobra i rozsławiła cały region Kotliny Kłodzkiej. To
Centrum Międzygórza

www.uzdrowisko-ladek.pl

Víte že?
Specializací Długopole jsou zákroky přírodních suchých koupelí v oxidu
uhličitém, které jsou jedinečnou v evropském měřítku přírodní metodou
léčení poruch oběhové soustavy.

VLČÍ DŮL – VE STŘEDISKU
PRINCEZNY MARIANNY
ORANŽSKÉ __________________
Klimatická stanice a turistická a rekreační oblast v jednom, jedna
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je třeba navštívit také Lovecký zámek
princezny Oranžské, nyní Rekreační
středisko „Sabat”. Impozantní, modřínová vila, charakterem navazující na loveckou chatu, byla zasunuta do svahu
a poskytuje překrásnou podívanou na
celé okolí.
Krásná poloha a dokonalé klimatické
podmínky, jsou příznivé pro aktivní
dovolenou. V meziválečném období
se ve Vlčím Dole nacházel můstek,
dvě bobové tratě, kluziště a plavecký
bazén. Dnes však už infrastruktura
není tak bohatá, ale Vlčí Důl je dál dokonalým místem na túry po Kralickém
Sněžníku a Bialských a Zlatých horách.
Hustá síť stezek, v tom také běžecké
a cyklistické trasy, z něj činí prakticky
ideální místo pro aktivní dovolenou.
V obci Vlčí Důl nechybí dokonce ani
kulturní zajímavosti. Stojí za to navštívit dřevěný kostelík sv. Jozefa – jeden z několika tohoto typu objektů zachovaných v kladské oblasti a už mimo
město ležící kostel Panny Marie
Sněžné na hoře Igliczna. Zajímavé
jsou také zdejší přírodní zajímavostí,
s druhým co se velikosti týká vodopádem v Sudetech (rezervace Vodopád
Wilczky). Na objevení čeká také Pohádková zahrada a Vodní hráz na
Wilczce, z níž se rozprostírá nádherné
panorama okolí. Procházka po lávce
zavěšené ve výšce 30 m poskytuje
spoustu zážitků, nejenom estetických

za jej sprawą powstała tu podziwiana
po dziś dzień drewniana zabudowa
pensjonatowa w stylu szwajcarskim i tyrolskim, na którą nałożyła
się powstająca już po 1875 r. zabudowa w stylu neorenesansu, neobaroku
i secesji, tworząc niezwykłą mieszankę
stylów. Tę podziwiać można głównie
przy ulicy Sanatoryjnej. Na szczególną
uwagę zasługuje zespół drewnianych
pensjonatów z charakterystycznymi
balkonami wzdłuż całych kondygnacji
i stolarką bogato zdobioną snycerskimi formami. Twojej uwadze nie może
także umknąć Dom Wypoczynkowy
„Gigant”. Uruchomiony w 1882 r.
jako luksusowe uzdrowisko leczące
choroby serca nie bez przyczyny nosi
taką nazwę. Kubatura ponad 34 000
m3 czyni go jednym z największych
tego typu budynków konstrukcji
drewnianej w Europie. Obowiązkowym punktem zwiedzania jest także
Dworek Myśliwski Księżnej Orańskiej, obecnie Ośrodek Wypoczynkowy „Sabat”. Okazała, modrzewiowa
willa, charakterem nawiązująca do
domku myśliwskiego została wpasowana w zbocze dające przepiękny
pejzaż na całą okolicę.
Piękne położenie i doskonałe warunki klimatyczne sprzyjają aktywnemu
wypoczynkowi. W okresie międzywojennym w Międzygórzu była skocznia,
dwa tory saneczkowe, lodowisko
i basen kąpielowy. Dziś infrastruktura nie jest już niestety tak bogata, ale
Międzygórze nadal stanowi doskonały
punkt wypadowy w Masyw Śnieżnika
oraz w Góry Bialskie i Złote. Bogata
sieć szlaków, w tym również trasy
narciarstwa biegowego i trasy rowerowe, czynią z niego idealne wręcz
miejsce aktywnego wypoczynku.
Nie brakuje także w Międzygórzu
atrakcji kulturowych. Odwiedzić warto drewniany kościółek pw. św.
Józefa – jeden z kilku tego typu obiektów zachowanych na ziemi kłodzkiej
oraz położone już poza miejscowością
sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej
na Górze Igliczna. Ciekawe są tu także atrakcje przyrodnicze, z drugim co
do wielkości wodospadem w Sudetach

Víte že?
Tvůrce sjezdového lyžování a autor světově první příručky alpského
lyžování – Mathias Zdarsky z Vídně –
vedl svoje kurzy v obci Vlčí Důl.
C www.miedzygorze.com.pl
A jaké přírodní zajímavosti pro nás
má oblast „Hor bez hranic“? Je tu
chráněná krajinná oblast a přírodní
parky, rezervace a překrásné průsmyky, konečně je tu jediná svého druhu
dálnice a vyhlídky, z nichž se rozprostírají jedinečné výhledy. Zveme vás
na krátkou prohlídku přírodními hodnotami oblasti „Hor bez hranic“.
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SNĚŽNICKÁ CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST (ŚNIEŻNICKI
PARK KRAJOBRAZOWY)_____

na czele (rezerwat Wodospad Wilczki). Na odkrycie czeka również Ogród
Bajek i Zapora wodna na Wilczce,
z której rozpościera się przepiękna panorama okolic. Spacer po zawieszonej
na wysokości 30 m kładce dostarcza
wielu wrażeń, nie tylko estetycznych.

V roce 1981 vytvořená Sněžnická chráněná krajinná oblast zahrnuje nezvykle cennou oblast Východních Sudet,
v tom Bialské hory, Kralický Sněžník
a Zlaté hory. Byla vytvořená za účelem
ochrany přírodních hodnot v podobě
v sudetském měřítku výjimečné vegetace, s mnoha karpatskými, karpatsko-alpskými druhy, endemickými
a vápnomilnými druhy, stejně jako
neživé přírody a krasových jevů, a dále
pro zachování zemědělské a kulturní
krajiny, v tom otevřených, nezastavěných ploch v lesní, polní a luční krajině.
Plocha krajinné oblasti dosahující takřka 290 km2 je z 60 % porostlá lesem,
hlavně smrkovým.
Pro zachování specifických přírodních
hodnot na území chráněné krajinné oblasti, došlo k vytvoření 5 přírodních rezervací (Prales „Śnieżnej
Białki“, Medvědí jeskyně, Kralický
Sněžník, Nová Morava a Vodopád
Wilczky) a vyznačení několika speciálních oblastí pro ochranu stanovišť Natura 2000: „Biała Lądecka”
PLH020035, „Czarne Urwisko u Lutyně” PLH020033, „Bialské hory a Skupina Kralického Sněžníku” PLH020016,
„Zlaté hory” PLH020096, „Doly v Złotém Stoku” PLH020007 a „Pásmo
Krowiarky” PLH020019.
Sněžnická chráněná krajinná oblast je
dokonalým místem pro pěší turistiku
a lyžování (sjezdové a běžecké). Celkem bylo na jejím území vyznačených
cca. 368 km turistických stezek,
v tom mj. červená Hlavní sudetská
stezka M. Orłowicze, protínající oblast
„Hor bez hranic“. Fyzickou aktivitu
podporují v oblasti zdejší lyžařské
vleky. Kdežto s přírodními a krajinářskými hodnotami chráněné oblasti
se nejlépe seznamuje na jedné z naučných a přírodních cest, v tom mj.
v obci Vlčí Důl - s tématikou související
s loukou Hala pod Śnieżnikiem a pozoruhodnými výhledy.
n Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział
Wałbrzych A ul. Wałbrzyska 25-27, 58-100
Świdnica C walbrzych@dzpk.pl, www.dzpk.pl

Czy wiesz, że?
Twórca narciarstwa zjazdowego
i autor pierwszego na świecie podręcznika narciarstwa alpejskiego
– Mathias Zdarsky z Wiednia – prowadził w Międzygórzu swoje kursy.
C www.miedzygorze.com.pl
A jakie atrakcje przyrodnicze ma
dla nas obszar „Gór bez granic”?
Jest tu park krajobrazowy i obszary
chronionego krajobrazu, są rezerwaty
i przepiękne przełęcze, jest wreszcie
jedyna w swoim rodzaju autostrada
i punkty widokowe, z których rozpościerają się jedyne w swoim rodzaju
widoki. Zapraszamy na krótki przegląd walorów przyrodniczych obszaru
„Gór bez granic”.

ŚNIEŻNICKI PARK
KRAJOBRAZOWY____________
Utworzony w 1981 r. Śnieżnicki Park
Krajobrazowy obejmuje niezwykle
cenny rejon Sudetów Wschodnich,
w tym Góry Bialskie, Masyw Śnieżnika i Góry Złote. Został ustanowiony
w celu ochrony wartości przyrodniczych w postaci unikalnej w skali
Sudetów szaty roślinnej, z licznymi
gatunkami karpackimi, karpacko-alpejskimi, gatunkami kalcyfilnymi i endemicznymi, jak również przyrody
nieożywionej oraz zjawisk krasowych,
a także dla zachowania krajobrazu rolniczego i kulturowego, w tym otwartych, niezabudowanych przestrzeni
w krajobrazie leśno-polno-łąkowym.
Obszar parku wynoszący niemal
290 km2 jest w 60% porośnięty lasem,
głównie świerkowym.
W celu zachowania szczególnych wartości przyrodniczych na terenie Parku
utworzono 5 rezerwatów przyrody
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(Puszcza Śnieżnej Białki, Jaskinia Niedźwiedzia, Śnieżnik Kłodzki, Nowa Morawa
i Wodospad Wilczki) oraz wyznaczono
kilka specjalnych obszarów ochrony
siedlisk Natura 2000: „Biała Lądecka” PLH020035, „Czarne Urwisko koło
Lutyni” PLH020033, „Góry Bialskie
i Grupa Śnieżnika” PLH020016, „Góry
Złote” PLH020096, „Kopalnie w Złotym
Stoku” PLH020007 i „Pasmo Krowiarki”
PLH020019. Śnieżnicki Park Krajobrazowy jest doskonałym miejscem na uprawianie turystyki pieszej oraz narciarstwa
(biegowego i zjazdowego). W sumie na
jego terenie wyznaczono ok. 368 km
szlaków turystycznych, w tym m.in.
przecinający obszar „Gór bez granic”
czerwony Główny Szlak Sudecki im. M.
Orłowicza. Aktywności fizycznej w parku sprzyjają tutejsze wyciągi narciarskie. Natomiast walory przyrodniczo-krajobrazowe parku najlepiej poznawać
korzystając z jednej ze ścieżek dydaktycznych i przyrodniczych, w tym m.in.
w Międzygórzu - o tematyce związanej
z Halą pod Śnieżnikiem i wybitnymi walorami widokowymi.
n Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział
Wałbrzych A ul. Wałbrzyska 25-27, 58-100
Świdnica C walbrzych@dzpk.pl, www.dzpk.pl
n Nadleśnictwo Lądek -Zdrój
A Strachocin 42 B +48 74 814 14 41
C ladek@wroclaw.lasy.gov.pl
n Nadleśnictwo Międzylesie
A ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
57-530 Międzylesie B +48 74 812 63 22
C miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl

n Nadleśnictwo Lądek Zdrój
A Strachocin 42 B +48 74 814 14 41
C ladek@wroclaw.lasy.gov.pl
n Nadleśnictwo Międzylesie
A ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
57-530 Międzylesie B +48 74 812 63 22
C miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl

PŘÍRODNÍ REZERVACE _____
Vodopád Wilczky – jedna z pěti rezervací nacházejících se na území Śnieżnické chráněné oblasti, nezpochybnitelná
zajímavost obce Vlčí Důl. Je to přírodní rezervace a chráněný je ze skalního
prahu vysokého cca. 22 m padající vodopád - největší a nejvyšší v Kralickém
Sněžníku a druhý největší v Sudetech.
Okolo něj roste krásný starý smíšený
les a nad něj se vypínají malebné skály. Celek je přizpůsoben pro návštěvy
- nad osvětleným vodopádem se nachází můstek a v přiléhající oblasti jsou
vyznačené stezky a schody, umožňující
přístup k vyhlídkám.
Kralický Sněžník – přírodní floristická rezervace, ustanovená pro ochranu
výjimečné vysokohorské flory a fauny
Kralického Sněžníku, která je jednou
z nejbohatších v celých Sudetech. Zahrnuje vrcholové partie Kralického Sněžníku (nachází se ve výšce 1150-1425 m
n.m.) a rozprostírá se na ploše překračující 180 ha, z čehož 112 ha je zahrnutých do přísné ochrany. Drtivá většina
plochy je porostlá horskými subalpínskými lesy, vyskytují se tu také vysokohorské louky a rašeliniště. Zvláště
hodnotná jsou místa výskytu se vzácnými a chráněnými druhy rostlin, v tom
endemickými a karpatskými druhy.
V rezervaci je možno potkat mj. jeleny
lesní, srnce obecné, kuny lesní a lišky.
Bohatý je také svět plazů a hadů, žijí tu
mj. mlok skvrnitý a zmije obecná.

REZERWATY PRZYRODY _____
Wodospad Wilczki – jeden z pięciu
rezerwatów położonych na terenie
Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego,
niekwestionowana atrakcja Międzygórza. Jest to rezerwat krajobrazowy,
a ochronie podlega spadający ze skalnego progu wysokiego na 22 m wodospad – największy i najwyższy w Masywie Śnieżnika i drugi co do wielkości
w Sudetach. Wokół niego rośnie piękny stary las mieszany i wznoszą się
malownicze skałki. Całość jest przystosowana do zwiedzania – nad oświetlonym wodospadem znajduje się mostek,

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU_________
Pastevecké skály v okolí Idzikova
– skupina malebných skal z křídových
slepenců, která se nachází na nízkém
hřebeni na konci vysočiny Idzikow. Je
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a na przyległym obszarze wyznaczono
ścieżki i schodki umożliwiające dotarcie
do punktów widokowych.

to prakticky nejfotogeničtější pomník
neživé přírody v Kladské kotlině. Na
jejich atraktivitě se podílí legenda, dle
které jde o pastevce a jeho čtyři syny,
kteří byli proměnění ve skálu.

Śnieżnik Kłodzki – rezerwat
krajobrazowo‑florystyczny ustanowiony dla ochrony unikalnej flory wysokogórskiej i fauny Śnieżnika,
która jest jedną z najbogatszych w całych Sudetach. Obejmuje szczytowe
partie Śnieżnika (położony jest na wysokości 1150-1425 m n.p.m.) i zajmuje
powierzchnię ponad 180 ha, z czego 112
ha objętych jest ochroną ścisłą. W zdecydowanej większości porastają go
lasy górnoreglowe, występują tu także
łąki wysokogórskie i torfowiska. Szczególnie cenne są siedliska z rzadkimi
i chronionymi gatunkami roślin, w tym
gatunki endemiczne i karpackie. W rezerwacie spotkać można m.in. jelenie
szlachetne, sarny europejskie, kuny
leśne i lisy. Bogaty jest także świat płazów i gadów, żyją tu m.in. salamandra
plamista i żmija zygzakowata.

Mariánské skály - skupina malebných skal na jihozápadním hřebení
Zmijowce, z kterého lze spatřit krásné panoráma Kralického Sněžníku.
Pojmenoval je Friedrich Heinrich Hohenzollern – vnuk princezny Marianny
Oranžské, čímž chtěl uctít památku
a zdůraznit zásluhy své babičky pro
region.
Sudetská dálnice – výjimečně malebná trasa, jedna z nejvýše umístěných
a co se výhledů týče nejkrásnější horská cesta v Polsku. Byla postavená na
vlně popularity Sudet, jakožto rekreačního místa, ve 30. létech 20. stol.,
od začátku plnila turistickou funkci,
i když jsou hlasy, které tvrdí, že měla
plnit vojenské úkoly. Má cca. 42 km
délky a dnes se vine po úbočích a vrchovinách Orlických a Bystřických hor
po vojvodské silnici č. 389.
Průběh: Průsmyk Polskie Wrota –
Zieleniec – Mostowice – Lasówka
– průsmyk Spalona – průsmyk nad
Porębą – Gniewoszów – Różanka
– Mezilesí

INNE ATRAKCJE O CHARAKTERZE PRZYRODNICZYM_______
Pasterskie Skały w okolicach Idzikowa – grupa malowniczych skał ze
zlepieńców kredowych znajdująca się
na niewysokim grzbiecie na krańcu
Wysoczyzny Idzikowa. To bodaj najbardziej fotogeniczny pomnik przyrody nieożywionej w Kotlinie Kłodzkiej. Atrakcyjności dodaje im legenda,
według której to pasterz i jego czterej
synowie zamienieni w skały.

Pasterskie Skały – Idzików

Mariańskie Skały - grupa malowniczych skał na południowo-zachodnim
grzbiecie Żmijowca, z których roztacza
się piękna panorama Śnieżnika. Nazwę
nadał jej Friedrich Heinrich Hohenzollern – wnuk księżnej Marianny Orańskiej, chcąc uczcić pamięć i podkreślić
zasługi swej babki dla regionu.
Autostrada Sudecka – niezwykle
malownicza trasa, jedna z najwyżej
położonych i najpiękniejszych widokowo szos górskich w Polsce. Zbudowana na fali popularności Sudetów
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Autostrada Sudecka

Doporučovaná vyhlídková místa
h Vyhlídka na Jedlniku
h Průsmyk nad Porębą
h Rozhledna na Jagodné
h Pahorek Wronka
v Długopole-Zdrój
h Vodní hráz na řece Wilczka
h Rozhledna na Wapniarce
h Rozhledna na Černé hoře
h Rozhledna na hoře Trójmorski
Wierch
h Rozhledna na hoře Borówka Góra

jako miejsca wypoczynku w latach 30.
XX w., od początku pełniła funkcje turystyczne, choć wielu twierdzi, że miała
również spełniać rolę militarną. Ma ok.
42 km długości i dziś biegnie zboczami
i wierzchowinami Gór Orlickich i Bystrzyckich drogą wojewódzką nr 389.
Przebieg: Przełęcz Polskie Wrota – Zieleniec – Mostowice – Lasówka – Przełęcz Spalona – Przełęcz nad Porębą –
Gniewoszów – Różanka – Międzylesie
Polecane punkty widokowe
h Punkt widokowy na Jedlniku
h Przełęcz nad Porębą
h Wieża widokowa na Jagodnej
h Wzgórze Wronka w Długopolu-Zdrój
h Zapora wodna na rzece Wilczce
h Wieża widokowa na Wapniarce
h Wieża widokowa na Czarnej Górze
h Wieża widokowa na Trójmorskim
Wierchu
h Wieża widokowa na Borówkowej
Górze

Chráněná krajinná oblast Orlické
hory spolu s Národní přírodní rezervací Trčkov a Národní přírodní
rezervací Bukačka
Vytvořená v roce 1969, oblast pokrývá
plochu 204 km2. Byla vytvořená pro
ochranu pozoruhodně zachovalého
krajinného celku české části Orlických
hor, jež jsou jednou z částí horského
prstence obepínajícího českou kotlinu. Zahrnuje nejvyšší část hřebene na
česko-polském pohraničí, s charakteristickými hlubokými údolími a malebnými krajinnými scenériemi. Chrání mj.
nezvykle malebný úsek řeky Divoká
Orlice, která v úseku od Trčkova až po
Zemskou Bránu (29 km) tvoří státní
hranici. Řeka tu místy vytváří hluboké rokle, obklopené nahými rulovými
skálami dosahujícími dokonce 40 m
výšky. Toto jediné svého druhu přírodní dílo bylo zahrnuto do ochrany
jako Národní přírodní rezervace
Trčkov, která byla ustanovená pro
ochranu původního bukového pralesa

Obszar Przyrody Chronionej Gór
Orlickich (Chráněná Krajinná Oblast
Orlické Hory) wraz z narodowym rezerwatem przyrody Trčkov i narodowym rezerwatem przyrody Bukačka
Utworzony w 1969 r. obszar zajmuje
powierzchnię 204 km2. Ustanowiono
go dla ochrony pozostałości naturalnego krajobrazu czeskiej części Gór
Orlickich będących jednym z elementów pierścienia górskiego otaczającego czeską kotlinę. Obejmuje najwyższą część grzbietu na pograniczu
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polsko-czeskim, z charakterystycznymi
głębokimi dolinami i malowniczymi
sceneriami krajobrazowymi. Chroni
m.in. niezwykle malowniczy odcinek
rzeki Dzika Orlica, wyznaczającej na
odcinku od miejscowości Trčkov aż
po Ziemską Bramę (29 km) granicę
państwa. Rzeka tworzy tu miejscami
głęboki jar, otoczony nagimi skałami
gnejsowymi sięgającymi nawet 40 m
wysokości. To jedyne w swoim rodzaju
dzieło natury objęte zostało ochroną
jako narodowy rezerwat przyrody
Trčkov, który ustanowiono dla ochrony pierwotnej puszczy bukowej oraz
licznych siedlisk leśnych związanych
ze źródliskami i strumieniami. Poza
nim na terenie obszaru znajduje się:
narodowy rezerwat Bukačka - najważniejszy obszar specjalnie chroniony
w Górach Orlickich chroniący resztki
karłowatego lasu świerkowo-bukowego z dodatkiem jaworu, żurawia i klonu, 13 rezerwatów przyrody (Bedřichovka, Černý důl, Hořečky, Hraniční
louka, Jelení lázeň, Kačerov, Komáří
vrch, Neratovské louky, Pod Vrchmezím, Pod Zakletým, Sedloňovský vrch,
Trčkovská louka, Zemská brana) oraz
6 pomników przyrody (Kačenčina zahrádka, Rašeliniště pod Pětirozcestím,
Rašeliniště pod Předním vrchem, Sfinga, U Kunštátské kaple, Velká louka).
Spośród wymienionych powyżej na
obszarze „Gór bez granic” znajdują się:
Bedřichovka, Trčkovská louka, Hraniční
louka, Jelení lázeň, Komáří vrch, Neratovské louky i Pod Zakletým.
n Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa

a početných lesních míst výskytu souvisejících s prameny a potoky. Kromě
nich se na území chráněné oblasti
nachází: Národní přírodní rezervace Bukačka - nejdůležitější oblast se
speciální ochranou v Orlických horách,
která chrání zbytky zakrslého bukového pralesa s vtroušeným smrkem,
klenem, a jeřábem. 13 přírodních rezervací (Bedřichovka, Černý důl, Hořečky,
Hraniční louka, Jelení lázeň, Kačerov,
Komáří vrch, Neratovské louky, Pod
Vrchmezím, Pod Zakletým, Sedloňovský vrch, Trčkovská louka, Zemská
brana) a 6 přírodních památek (Kačenčina zahrádka, Rašeliniště pod Pětirozcestím, Rašeliniště pod Předním
vrchem, Sfinga, U Kunštátské kaple,
Velká louka). Mezi výše uvedenými se
v oblasti „Hor bez hranic“ nacházejí:
Bedřichovka, Trčkovská louka, Hraniční louka, Jelení lázeň, Komáří vrch,
Neratovské louky a Pod Zakletým.
n Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa
Chráněné krajinné oblasti Orlické hory a krajské
středisko Hradec Králové
A Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
B +420 494 539 541 C orlhory@nature.cz,
www.orlickehory.ochranaprirody.cz

Víte že?
České rozdělení právně chráněných oblastí se liší od polského
a zahrnuje následující typy jednotek: národní přírodní rezervace, přírodní rezervace a přírodní památky.
Flora w Górach Orlickich

Chráněné krajinné oblasti Orlické hory a krajské
středisko Hradec Králové
A Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
B +420 494 539 541 C orlhory@nature.cz,
www.orlickehory.ochranaprirody.cz

Czy wiesz, że?
Czeski podział obszarów prawnie
chronionych różni się od polskiego
i obejmuje następujące rodzaje jednostek: narodowy rezerwat przyrody
(národní přírodní rezervace), rezerwat
przyrody (přírodní rezervace) i pomnik
przyrody (přírodní památky).
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Hory bez hranic pro duši i kulturu
wygląd zawdzięcza gruntownej przebudowie z początku XX w. Wewnątrz
wiele elementów wystroju i wyposażenia reprezentujących różne style
i epoki, m.in. gotycka rzeźba Madonny
z Dzieciątkiem z XV w., XVI-wieczna
kamienna chrzcielnica i rokokowy prospekt organowy.
n Kościół pw. św. Michała Archanioła w Bystrzycy
Kłodzkiej, A Plac Marii Skłodowskiej-Curie 3,
Bystrzyca Kłodzka,
B +48 74 811 35 67, C www.parafiabystrzyca.dbv.pl

Kościół św. Michała Archanioła
w Bystrzycy Kłodzkiej

Wnętrze kościoła św. Michała Archanioła
w Bystrzycy Kłodzkiej

Przerwa na zwiedzanie, czyli poznajemy
zabytki i muzea „Gór
bez granic”

Přestávka na prohlídky, poznáváme
památky a muzea
„Hor bez hranic“

Zabytki architektury, obiekty sakralne i ciekawe muzea to tylko niektóre
spośród miejsc, które warto zobaczyć i odwiedzić podczas pobytu na
obszarze „Gór bez granic”. Stanowią
one doskonałe uzupełnienie pobytów o charakterze rekreacyjnym
i uzdrowiskowym.

Architektonické památky, církevní objekty a zajímavá muzea to jsou pouze
některá z míst, která stojí za to vidět
a navštívit během pobytu na území
„Hor bez hranic“. Jsou dokonalým doplněním pobytů rekreačního a lázeňského charakteru.

OBIEKTY SAKRALNE ________

Zdejší svatostánky okouzlují malebnou polohou a jednoduchostí. Jsou
mezi nimi kostely, jejichž historie sahá
do středověku, většina však vznikla
v 18. a 19. stol. Charakteristické jsou
svatyně, které prošly procesem tzv.
barokizace, v nichž došlo ke spojení
gotické architektury s barokní architekturou ze 17. stol. Třešničkou na
dortu jsou bezesporu dřevěné barokní
kostelíky - jedny z mála dochovaných
v této části Polska.

CÍRKEVNÍ BUDOVY __________

Tutejsze świątynie urzekają malowniczym położeniem i prostotą. Są wśród
nich kościoły sięgające swoją historią
czasów średniowiecza, większość jednak powstała w XVIII i XIX w. Charakterystyczne są świątynie, które uległy
procesowi tzw. barokizacji, w których połączono architekturę gotycką
z XVII-wieczną architekturą barokową. Perełkę stanowią niewątpliwie
drewniane barokowe kościółki – jedne
z niewielu zachowanych w tej części
Polski.

Kostel sv. Archanděla Michaela
v Kladské Bystřici – spojení pozdně
románského slohu a slezské renesance. Postavený pravděpodobně v polovině 13. stol. je jedním z nejzajímavějších církevních objektů ve Slezsku. Za
svoji současnou podobu vděčí zevrubné rekonstrukci z počátku 20. stol.
V interiéru je mnoho prvků výzdoby

Kościół pw. św. Michała Archanioła
w Bystrzycy Kłodzkiej – połączenie
stylu późnoromańskiego i śląskiego
renesansu. Wzniesiony prawdopodobnie w połowie XIII w. stanowi
jeden z najciekawszych obiektów
sakralnych na Śląsku. Swój obecny
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a vybavení reprezentanty různých
stylů a epoch, mj. gotická socha Madony s Děťátkem z 15. stol., kamenná
křtitelnice z 16. stol. a rokoková varhanní skříň.
n Kostel sv. Archanděla Michaela,
A Plac Marii Skłodowskiej-Curie 3,
Bystrzyca Kłodzka, B +48 74 811 35 67,
C www.parafiabystrzyca.dbv.pl
Kaple sv. Floriana na Parkové hoře
v Kladské Bystřici – filiální kostel
farnosti sv. Archanděla Michaela,
s malebnou polohou na pravém břehu
Kladské Nisy na Parkové hoře, odkud
je krásný výhled na panorama města.
Postavený v barokním stylu v 1725
roce na místě dřevěné kaple z 1624
roku, která lehla popelem. Je krásným příkladem skromného církevního
stavitelství.
n Kaple sv. Floriana A ul. Floriańska, Bystrzyca
Kłodzka, B +48 74 811 35 67,
C www.parafiabystrzyca.dbv.pl

Kaplica św. Floriana na Górze Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej – kościół filialny parafii pw. św. Michała
Archanioła, malowniczo usytuowany
na prawym brzegu Nysy Kłodzkiej na
Górze Parkowej, skąd rozpościera się
piękna panorama miasta. Wzniesiony w stylu barokowym w 1725 r. na
miejscu drewnianej kaplicy z 1624 r.,
którą strawił pożar. Stanowi piękny
przykład skromnego budownictwa
sakralnego.
n Kaplica św. Floriana A ul. Floriańska, Bystrzyca
Kłodzka B +48 74 811 35 67,
C www.parafiabystrzyca.dbv.pl

Kostel sv. Jana Nepomuckého
v Kladské Bystřici – filiální kostel farnosti sv. Archanděla Michaela, postavený původně v 16. stol. jako nemocniční
kostel, který se tehdy nacházel mimo
městské opevnění. Do dnešního dne
k němu přiléhají nemocniční budovy
z let 1824-1826. Uvnitř si zaslouží pozornost zejména barokní oltář patrona
svatostánku a vitráž se sv. Františkem.
n Kostel sv. Jana Nepomuckého v Kladské Bystřici
A Plac Szpitalny, Bystrzyca Kłodzka,
B +48 74 811 35 67 C www.parafiabystrzyca.dbv.pl

Kościół pw. św. Jana Nepomucena
w Bystrzycy Kłodzkiej – kościół filialny parafii pw. św. Michała Archanioła,
wzniesiony pierwotnie w XVI w. jako
kościół przyszpitalny, wówczas poza
murami miasta. Po dziś dzień przylegają do niego budowle szpitalne z lat
1824-1826. Wewnątrz na uwagę zasługuje przede wszystkim barokowy
ołtarz patrona świątyni oraz witraż ze
św. Franciszkiem.
n Kościół pw. św. Jana Nepomucena w Bystrzycy
Kłodzkiej A Plac Szpitalny, Bystrzyca Kłodzka,
B +48 74 811 35 67 C www.parafiabystrzyca.dbv.pl

Kostel sv. Anny v Zálesí – filiální
kostel farnosti sv. Archanděla Michaela. Dřevěná svatyně byla postavená
v 1717 roce jako roubená stavba. Jejím
charakteristickým prvkem je úzká vysoká věž. V interiéru zasluhuje na pozornost hlavní oltář pocházející z dob
budování kostela a řada polychromií
znázorňujících 56 scén Starého a Nového zákona, které pokrývají strop
hlavní lodě, presbytář a zábradlí chóru.
U kostela se nachází hřbitov založený
100 let před vznikem svatyně.
n Kostel sv. Anny A Zalesie B +48 603 307 809
C www.parafiabystrzyca.dbv.pl

Kościół pw. św. Anny w Zalesiu
– kościółek filialny parafii pw. św.
Michała Archanioła. Drewniana świątynia została wzniesiona w 1717 r.
w konstrukcji zrębowej. Jej charakterystycznym elementem jest ołówkowata wieża. Wewnątrz na uwagę
zasługuje ołtarz główny pochodzący
z czasów budowy kościoła oraz zespół
polichromii przedstawiający 56 scen

27

Góry bez granic dla ducha i kultury

Hory bez hranic pro duši i kulturu
Kostel sv. Jozefa Oblíbence ve vsi
Vlčí Důl – další dřevěný kostel v oblasti „Hor bez hranic”, tentokrát umístěný v nejstarší ústřední části Vlčího
Dolu. Postavený v polovině 18. stol.
jako hřbitovní kaple, zvětšená v 1920
roce. Interiér má barokně-rokokovou
výzdobu, s pozdně barokní polychromii. Zvláštní pozornost si zaslouží
barokní oltář a reliéfy Michala Ignáce
Klahra, a portrét patrona kostela štětce Hieronyma Richtera. Svatyně nyní
plní funkci farního kostela.
n Kostel sv. Jozefa Oblíbence NMP
A ul. Śnieżna 2, Międzygórze
A +48 500 416 707

się łaskami słynąca drewniana figura
Marii Śnieżnej przywieziona w 1750 r.
przez mieszkańca Wilkanowa Krzysztofa Veit’a z pielgrzymki z Austrii,
koronowana osobiście przez papieża
Jana Pawła II. Przy kościele znajduje
się początek niezwykłej Drogi Krzyżowej prowadzącej na sam szczyt Góry
Iglicznej.
n Sanktuarium „Maria Śnieżna” A Góra Igliczna 1,
Bystrzyca Kłodzka B +48 74 813 51 75
C www.mariasniezna.pl

Drewniany kościółek w Nowej Bystrzycy

Filiální kostelík Nanebevzetí Panny
Marie v Kladské Bystřici – jeden ze
čtyř (kromě obcí Zálesí, Vlčí Důl a Kamieńczyk) dřevěných kostelů, jaké se
dochovaly v kladské oblasti. Pochází
z 1726 roku, prvotně plnil funkci smutečního kostela. Byl postaven jako
roubená stavba. Uvnitř je zvláště cenný barokní hlavní oltář a neobarokní varhanní skříň z poloviny 18. stol.
U kostela se nachází hřbitov založený
v 1631 roce.
n Kostel WNMP A ul. Bystrzycka,
Nowa Bystrzyca B +48 691 067 471

Starego i Nowego Testamentu pokrywający strop nawy, prezbiterium
i balustradę chóru. Wokół kościółka
znajduje się cmentarz założony 100 lat
przed powstaniem świątyni.
n Kościół pw. św. Anny A Zalesie
B +48 603 307 809 C www.parafiabystrzyca.dbv.pl
Kościółek filialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Nowej Bystrzycy – jeden z czterech
(obok Zalesia, Międzygórza i Kamieńczyka) drewnianych kościołów, jakie
zachowały się na ziemi kłodzkiej. Pochodzi z 1726 r., pierwotnie pełnił funkcję kościoła przedpogrzebowego. Wybudowano go w konstrukcji zrębowej.
Wewnątrz szczególnie cenny jest barokowy ołtarz główny i neobarokowy
prospekt organowy z połowy XVIII w.
Wokół kościółka znajduje się cmentarz
założony w 1631 r.
n Kościół pw. WNMP A ul. Bystrzycka,
Nowa Bystrzyca B +48 691 067 471

Kostel Panny Marie Sněžné na hoře
Góra Igliczna – jedno z nejkrásněji
situovaných dolnoslezských poutních
míst pod samotným vrcholem hory
Góra Igliczna. Je zde nádherný výhled na Kralický Sněžník, Černou horu
a celou Kladskou kotlinu. Samotná
svatyně, postavená ke konci 18 stol.,
je ukázkou barokně-klasicistního slohu. Uvnitř se nachází dřevěná socha
Marie Sněžné, přivezená v 1750 r. obyvatelem obce Wilkanów, Kryštofem
Veitem z poutě do Rakouska, jež byla
osobně korunována papežem Janem
Pavlem II. U kostela se nachází začátek nezvyklé Křížové cesty, která vede
na samotný vrchol hory Góra Igliczna.
n Kostel Panny Marie Sněžné” A Góra Igliczna 1,
Bystrzyca Kłodzka B +48 74 813 51 75
C www.mariasniezna.pl

Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Maria
Śnieżna” na Górze Iglicznej – jedno
z najpiękniej usytuowanych dolnośląskich sanktuariów pod samym szczytem Góry Iglicznej. Roztacza się stąd
wspaniały widok na Śnieżnik, Czarną Górę i całą Kotlinę Kłodzką. Sama
świątynia, wzniesiona pod koniec
XVIII w. reprezentuje styl barokowo-klasycystyczny. Wewnątrz znajduje
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Kościół św. Józefa Oblubieńca
w Międzygórzu – kolejny drewniany
kościół obszaru „Gór bez granic”, tym
razem położony w najstarszej centralnej części Międzygórza. Wzniesiony
w połowie XVIII w. jako kaplica cmentarna, powiększony w 1920 r. Wnętrze
ma wystrój barokowo-rokokowy,
z późnobarokowymi polichromiami.
Na szczególną uwagę zasługują barokowy ołtarz i rzeźby Michała Ignacego
Klahra oraz portret patrona kościoła
pędzla Hieronima Richtera. Świątynia pełni obecnie funkcję kościoła
parafialnego.
n Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
A ul. Śnieżna 2, Międzygórze
A +48 500 416 707

Kostel sv. Kříže ve Vlčím Dole – druhý z kostelů Vlčího Dolu - filiální farnosti sv. Jozefa Oblíbence NMP, umístěný na okraji lesa. Výjimečně krásný
kostel s jednou chrámovou lodí byl
postaven z kamene v neoromanském
slohu v roce 1911 díky nadaci vnuka Albrechta a Marianny von Hohenzollerů.
Nejprve sloužil evangelíkům.
n Kostel sv. Kříže A ul. Wojska Polskiego 3,
Międzygórze
Kostel sv. Máři Magdalény v Gorzanowě – kostel poprvé zmiňovaný
v roce 1341, byl postaven ještě ve středověku. Za svoji současnou podobu
vděčí přestavbě z 2. poloviny 17. stol.
provedené z iniciativy hraběte Herbersteina, který pro potřeby stavby
poskytl stavitele a štukatéry, pracující
na zámku v Gorzanowě. Svatyně je
jedním z nejcennějších příkladů kostelní raně barokní architektury Čech,
Moravy a kladské země.
n Kostel sv. Máři Magdaleny
A ul. Kłodzka 9, Gorzanów B +48 74 812 10 23

Kościół św. Krzyża w Międzygórzu
– drugi z międzygórskich kościołów
- filialny parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, położony na skraju lasu.
Jednonawowa niezwykle urokliwa
świątynia została wzniesiona z kamienia w stylu neoromańskim w 1911 r.
z fundacji wnuka Albrechta i Marianny von Hohenzollernów. Pierwotnie
służyła ewangelikom.
n Kościół św. Krzyża A ul. Wojska Polskiego 3,
Międzygórze

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
ve vsi Idzików – jeden z mála kostelů v kladské oblasti s dochovanými
čitelnými relikty pozdně goticko-renesančního kostela. Postavený pravděpodobně koncem 15. nebo 16. stol.
okouzluje zejména svým mnoha stylovým interiérem. Zvláštní pozornost
si zaslouží renesanční, kamenná křtitelnice z konce 16. stol., dřevěná, raně

Kościół pw. św. Marii Magdaleny
w Gorzanowie – wzmiankowany po
raz pierwszy w 1341 r. kościół wzniesiony został jeszcze w średniowieczu.
Swój obecny wygląd zawdzięcza
przebudowie z II połowy XVII w. dokonanej z inicjatywy hrabiego Herbersteina, który na jej potrzeby udostępnił budowniczych i sztukatorów
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pracujących przy Pałacu w Gorzanowie. Świątynia stanowi jeden z cenniejszych przykładów wczesnobarokowej architektury sakralnej Czech,
Moraw i ziemi kłodzkiej.
n Kościół pw. św. Marii Magdaleny
A ul. Kłodzka 9, Gorzanów B +48 74 812 10 23

barokní kazatelna datovaná na konec
17. stol. a barokně-rokokový hlavní oltář s dvířky z cca. 1760 roku.
n Kostel NPM A Idzików 144 B +48 74 813 00 22
Kostel sv. Mikuláše v Novém Waliszowě – zmíňovaný už v roce 1384,
současný kostel byl postaven ke konci
16. stol, a po poškozeních třicetileté
války restaurovaný ke konci následujícího století. Je jedním z mála příkladů vesnického kostelního stavitelství
kladské oblasti s dochovanými pozdně
gotickým jádrem a detaily, mj. gotickým detailem v kruchtě. Jeho interiér
má barokně-rokokový styl a pochází
z 18./19. stol.
n Kostel sv. Mikuláše A Nowy Waliszów, farnost
sv. Wawrzyńca, Stary Waliszów 3
B +48 74 811 14 35

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Idzikowie
– jeden z nielicznych kościołów ziemi
kłodzkiej z zachowanymi czytelnymi
reliktami kościoła późnogotycko-renesansowego. Wzniesiony prawdopodobnie pod koniec XV lub w XVI w.
zachwyca przede wszystkim swoim
wielostylowym wnętrzem. Na szczególną uwagę zasługują renesansowa,
kamienna chrzcielnica z końca XVI w.,
drewniana, wczesnobarokowa ambona datowana na koniec XVII w. oraz
barokowo-rokokowy ołtarz główny
z bramkami z ok. 1760 r.
n Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
A Idzików 144 B +48 74 813 00 22

Kostel sv. Markéty ve Staré Łomnici – typický příklad tzv. barokizace
kostelů kladské země, která spočívala
ve spojování starší substance s novějšími architektonickými formami.
Původně postavený ve 14. stol., svůj
současný tvar získal ke konci 17. stol.
díky majiteli gorzanowských statků hraběti Herbersteinovi. Jeho vybavení
pochází z 17. a 18. stol., v létech 19111932 vzniklá nástěnná výzdoba navazuje na raně barokní malby. Na nízkém
vyvýšení stojící svatyně je spolu se
hřbitovem a farou klasickým příkladem historicky utvářeného kostelního
celku.
n Kostel sv. Markéty A Stara Łomnica 65,
B +48 74 812 10 35

Kościół św. Mikołaja w Nowym
Waliszowie – wzmiankowany już
w 1384 r., obecny kościół wzniesiony
został pod koniec XVI w. i odbudowany po zniszczeniach wojny 30-letniej
po koniec kolejnego stulecia. Jest jednym z niewielu przykładów wiejskiego budownictwa sakralnego na ziemi
kłodzkiej z zachowanym późnogotyckim rdzeniem i detalem, m.in. gotyckim detalem w kruchcie. Jego wnętrze
zachowane jest w stylu barokowo-rokokowym i pochodzi z XVIII/XIX w.
n Kościół pw. św. Mikołaja A Nowy Waliszów,
parafia św. Wawrzyńca, Stary Waliszów 3
B +48 74 811 14 35

Kostel sv. Jiřího ve Wilkanowě –
raně barokní kostel postavený na
přelomu 16./17. stol. na místě dřevěné
svatyně ze 14. stol. Je v kladské oblasti
prvním příkladem venkovského halového kostela s emporou inspirovaného architekturou jezuitských kostelů.
Jeho interiér skrývá cenné barokní
vybavení z 18. a 19. stol., v tom hlavní
oltář a kazatelnu z 30. let 18. stol., varhanní skříň a barokně-rokokové boční
oltáře z cca. 1740 roku
n Kostel sv. Jiřího A Wilkanów 133
B +48 74 813 60 27

Kościół pw. św. Małgorzaty w Starej Łomnicy – typowy przykład tzw.
barokizacji kościołów ziemi kłodzkiej,
która polegała na łączeniu starszej
substancji z nowszymi formami architektonicznymi. Wzniesiony pierwotnie w XIV w. uzyskał swój obecny
kształt pod koniec XVII w. za sprawą
właściciela dóbr gorzanowskich – hrabiego Herbersteina. Jego wyposażenie
pochodzi z XVII i XVIII w., nawiązujące
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Kostel sv. Vavřince ve Starém Waliszowě – do svahu pahorku situovaná svatyně byla postavená na přelomu
19. a 20. stol. v nerománském slohu na
místě kostela ze začátku 16. stol., který shořel během třicetileté války. Zachránila se z něj pouze renesanční věž,
k níž přiléhá stávající svatyně. Neorenesanční vybavení pochází ze začátku
20. stol.
n Kostel sv. Vavřince A Stary Waliszów 3, B +48
74 811 14 35

zaś do wczesnego baroku malowidła
powstały w latach 1911-1932. Stojąca
na niewielkim wzniesieniu świątynia
stanowi wraz cmentarzem i plebanią klasyczny przykład historycznego
ukształtowanego zespołu kościelnego.
n Kościół pw. św. Małgorzaty A Stara Łomnica 65,
B +48 74 812 10 35
Kościół pw. św. Jerzego w Wilkanowie – wczesnobarokowy kościół wzniesiony na przełomie XVI/
XVII w. w miejscu drewnianej świątyni z XIV w. Jest pierwszym na ziemi kłodzkiej przykładem wiejskiego
kościoła emporowo-halowego inspirowanego architekturą kościołów jezuickich. Jego wnętrze kryje cenne barokowe wyposażenie z XVIII i XIX w.,
w tym ołtarz główny i ambonę z lat
30. XVIII w. oraz prospekt organowy
i barokowo-rokokowe ołtarze boczne
z ok. 1740 r.
n Kościół pw. św. Jerzego A Wilkanów 133
B +48 74 813 60 27

Víte že?
V kladské oblasti se do dnešní
doby dochovaly pouze čtyři dřevěné
kostely, z nichž tři - ve Vlčím Dole,
Zálesí a Nové Bystřici - se nacházejí
v oblasti „Hor bez hranic”.

ARCHITEKTONICKÉ
PAMÁTKY___________________

Terasovitě postavené staré město
v Kladské Bystřici, zajímavé hradní
a zámkové komplexy, dnes plnící
turistické a kulturní funkce, a také
vojenská zástavba. To vše je možno nalézt procházeje „Horami bez
hranic“ při hledání architektonických památek.

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Starym Waliszowie – usytuowana na
stoku wzniesienia świątynia została
wzniesiona na przełomie XIX i XX w.
w stylu neoromańskim w miejscu kościoła z początków XVI w. spalonego
podczas wojny 30-letniej. Ocalała
z niego jedynie renesansowa wieża,
do której przylega obecna świątynia.
Neorenesansowe wyposażenie pochodzi z początku XX w.
n Kościół pw. św. Wawrzyńca A Stary Waliszów 3,
B +48 74 811 14 35

Městské hradby v Kladské Bystřici.
Jedna z nejcennějších památek města,
která dokládá jeho středověký původ.
Ve spojení s terasovitou zástavbou
Starého Města a dochovanými třemi věžemi, dávají Bystřici jedinečné
a málo kde potkávané klima. Obranná věž (Baszta Rycerska) z 1319 roku
byla v roce 1843 přestavěná na zvonici
evangelického sboru, která je v současnosti sídlem světově výjimečného
Filumenistického muzea. Věž Kladské
brány, nazývaná také Kladskou věží,
se taktéž dochovala ve skvělém stavu,
a na jejím vrcholu byla zřízená pro turisty zpřístupněná vyhlídková terasa.
Poslední z dochovaných - Vodní brána
ze 14. stol. - je nejokázalejší, jelikož se
u ní kdysi vybíral poplatek za vstup do
města.

Czy wiesz, że?
Na ziemi kłodzkiej do czasów
współczesnych zachowały się jedynie cztery drewniane kościoły,
z których trzy - w Międzygórzu, Zalesiu i Nowej Bystrzycy - położone
są na obszarze „Gór bez granic”.

ZABYTKI
ARCHITEKTONICZNE_________

Położona
tarasowo
Starówka
w Bystrzycy Kłodzkiej, ciekawe
zespoły zamkowe i pałacowe,
dziś pełniące funkcje turystyczne

Bystřické historické jádro. Malebné terasovité umístění v prostředí
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Hory bez hranic pro duši i kulturu
w stylu neorenesansu, będący siedzibą władz miasta. Liczne zabytkowe
kamienice mają także głównie XIX-wieczny rodowód, ale w wielu zachowały się starsze fragmenty. Szczególnie cenne są piękne renesansowe
sklepienia, barokowe formy architektoniczne i kamienne portale. Spacer
po bystrzyckiej Starówce to obowiązkowy punkt zwiedzania. I choć pozostawia niezwykłe wrażenia, nie można
sobie także odmówić spojrzenia na
stare miasto z okolicznych wzgórz po
drugiej stronie Nysy Kłodzkiej.

Miejska trasa spacerowa – Bystrzyca Kłodzka

i kulturalne, a także zabudowania militarne. To wszystko można
odnaleźć przemierzając „Góry bez
granic” w poszukiwaniu zabytków
architektury.

středověkých městských hradeb,
s dochovanou dispozicí ulic ze 14. stol.
- to je jeho nezpochybnitelný poznávací znak. Ústředním místem je samozřejmě radnice postavená v polovině
19. stol. v neorenesančním slohu, která
je sídlem úřadu města. Početné historické domy mají také původ zejména
v 19. stol., avšak v mnoha z nich se dochovaly starší fragmenty. Zvláště hodnotné jsou renesanční klenby, barokní
architektonické formy a kamenné portály. Procházka po bystřickém starém
městě je povinným bodem prohlídky.
A i když to zanechává neskutečný dojem, neměli byste si odpustit pohled
na staré město z okolních vrcholků na
druhé straně Kladské Nisy.

Mury miejskie w Bystrzycy Kłodzkiej. Jedno z najcenniejszych zabytków miasta świadczące o jego
średniowiecznym rodowodzie. W połączeniu z tarasową zabudową starówki i zachowanymi trzema wieżami
nadają Bystrzycy niezwykłego rzadko
spotykanego klimatu. Baszta Rycerska z 1319 r. została w 1843 r. przekształcona na dzwonnicę zboru ewangelickiego, będącego dziś siedzibą
unikatowego w skali świata Muzeum
Filumenistycznego. Wieża Bramy
Kłodzkiej, zwana też Basztą Kłodzką
zachowała się także w doskonałym
stanie, a na jej szczycie zorganizowano udostępniony dla turystów taras
widokowy. Ostatnia z zachowanych
– również XIV-wieczna Brama Wodna – jest najbardziej okazała, kiedyś
bowiem to przy niej pobierano opłatę
za wjazd do miasta.

Víte že?
Pod bystřickým historickým
centrem se nachází ještě jedno,
podzemní město. Dnes je možno
navštívit jeho malé fragmenty - 2
malé komory, které se nacházejí pod budovou veřejné knihovny.
V plánech je vytvořit turistické trasy, které by se mohly stát největší
městskou zajímavosti.

Bystrzycka starówka. Malownicze
tarasowe położenie w otoczeniu średniowiecznych murów miejskich, z zachowanym XIV-wiecznym układem
ulic – to jej zdecydowany wyróżnik.
Centralnym punktem jest oczywiście
ratusz wzniesiony w połowie XIX w.

Zřícenina pevnosti Fort Wilhelma
v Hutě. V srdci Bystřických hor, ve
výšce cca. 800 m n.m., mezi plání Wójtowska Równia a horou Baryczowa
se nacházejí pozůstatky někdejšího
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opevnění. Pevnost byla postavená
v roce 1790 v rámci realizace opevnění,
které mělo ochránit hranice Pruského
Slezska před očekávanou válkou s Rakouskem. Nikdy však svoji vojenskou
úlohu neplnila. Dnes prakticky neviditelná, porostlá smrkovým lesem,
vytváří tajemné místo, které stojí za to
navštívit.
Zámecký a parkový komplex
v Gorzanowě. Jeden z nejokázalejších
zámeckých a parkových komplexů
v Kladské kotlině, s historii sahající do
16. stol., který po mnoha létech rozpadu pomalu získává zpátky svůj původní lesk, a to díky činnosti speciálně založené nadace „Pałac Gorzanów“. Už
dnes zve do svých komnat, ve kterých
se nachází několik apartmánů, probíhají v něm plesy a další akce, v plánech
je reaktivace historického divadla, zámecké prohlídky a bohatá a různorodá
činnost nového kulturního regionálního centra.
n Zámek Gorzanów A Podzamcze 8, Gorzanów,
B +48 601810684 C http://palacgorzanow.pl

Czy wiesz, że?
Pod bystrzycką starówką kryje
się drugie, podziemne miasto. Dziś
można zwiedzać jego mały fragment – 2 małe komory znajdujące
się pod budynkiem Biblioteki Publicznej. W planach jest stworzenie
trasy turystycznej, która ma szansę
stać się największą atrakcją miasta.

Ruiny Fortu Wilhelma w Hucie.
W sercu Gór Bystrzyckich, na wysokości ok. 800 m n.p.m. pomiędzy Wójtowską Równią a Baryczową znajdują
się pozostałości dawnej fortyfikacji.
Wzniesiono ją w 1790 r. w ramach
prac fortyfikacyjnych mających zabezpieczyć granicę Śląska pruskiego przed
spodziewaną wojną z Austrią. Nigdy
nie odegrały swojej militarnej roli.
Dziś niemal niewidoczne, porośnięte
świerkowym lasem, tworzą miejsce
tajemnicze i warte odwiedzenia.

MUZEA_____________________
Jsou pouze dvě, ale každý má svůj
originální charakter. V „Horách bez
hranic“ totiž můžete vidět jedinou
svého druhu výjimečnou filumenistickou sbírku… a to v bývalém
evangelickém kostele, a žebřiňák
z filmu „Sami swoi” v Pamětní síni
zemědělské činnosti obcí Kralického Sněžníku.

Kompleks pałacowo-parkowy w Gorzanowie. Jeden z najbardziej okazałych zespołów pałacowo-parkowych
w Kotlinie Kłodzkiej, z historią sięgającą XVI w., który po wielu latach
niszczenia powoli odzyskuje swój
blask dzięki działalności specjalnie
powołanej Fundacji „Pałac Gorzanów”. Już dzisiaj zaprasza w swoje
wnętrza, w których znajduje się kilka
apartamentów, odbywają się w nim
bale i inne uroczystości, a w planach
jest reaktywacja zabytkowego teatru, zwiedzanie pałacu oraz bogata

Filumenistické muzeum v Kladské
Bystřici. Knotové, benzínové, elektrické, plynové a chemické zapalovače,
kamenná a kovová křesadla, a k tomu
obaly a etikety ze zápalek z Polska,
Evropy a celého světa - to vše je možno spatřit v sídle Filumenistického
muzea, které se nachází v budovách
evangelického kostela postavených
ve 20. létech 19. stol. Instituce je výjimečná nejenom z důvodu svého umístění, ale také kvůli tématice. Je to jediné muzeum v Polsku a jedno z mála
v Evropě, které je zaměřeno na historii
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zapalování ohně. Jeho expozice se týká
také otázek souvisejících se samotnou
bystřickou krajinou, částečně tak má
charakter regionálního muzea. Stálé
výstavy zahrnují následující expozice:
„Historie křesání ohně”, „Svět etiket”,
„Kladská Bystřice – podoby města”,
„Zakletý svět zápalek” a něco pro milovníky Andrzeje Mleczky - „Mleczko
v muzeu”, což je výstava několika desítek grafik tohoto známého satirika.
n Filumenistické muzeum A Mały Rynek 1,
Bystrzyca Kłodzka B +48 748 110 637
A www.muzeum-filumenistyczne.pl
Pamětní síň zemědělské činnosti
obcí Kralického Sněžníku v Kladské Bystřici. Místo vytvořené z lásky
a nadšení pána Władysława Węglarze
na území jeho zemědělské usedlosti.
Expozice, která se skládá z cca. 1500
exponátů pocházejících ze 4 obcí Kralického Sněžníku: Kladská Bystřice,
Vlčího Dolu, Lądek-Zdrój a Stronie
Śląskie je neobvyklou kolekcí strojů,
zařízení a předmětů každodenního
použití, z nichž ty nejstarší jsou datované do 16. stol. Můžete tu vidět mj.
hrnce pocházející ze zámku Szczerba
z 18. stol., zemědělské stroje a předměty pro domácnost z 18. a 19. stol.,
110 chomoutů na koně, 80 podkov, jejichž stáří dosahuje 70 let, RTV zařízení z 50. let minulého století a spoustu
dalších zajímavých exponátů.
n Pamětní síň zemědělské činnosti obcí Kralického
Sněžníku, B ul. Kolejowa 5, Bystrzyca Kłodzka
B +48 74 811 25 27

Kompleks pałacowo-parkowy w Gorzanowie

i różnorodna działalność nowego centrum kulturalnego regionu.
n Pałac Gorzanów A Podzamcze 8, Gorzanów,
B +48 601 810 684 C http://palacgorzanow.pl

MUZEA_____________________
Są zaledwie dwa, ale każdy ma
swój oryginalny charakter. W „Górach bez granic” możecie bowiem
zobaczyć jedyną w swoim rodzaju
unikalną kolekcję filumenistyczną
w… dawnym kościele ewangelickim, a wóz drabiniasty z „Samych
swoich” w Izbie Pamięci Rolnictwa
Gmin Masywu Śnieżnika.
Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej. Zapalniczki lontowe, benzynowe, elektryczne, gazowe,
chemiczne, krzesiwa skałkowe i metalowe, a do tego opakowania i etykiety
zapałczane z Polski, Europy i świata –
to wszystko można zobaczyć w mającym swoją siedzibę we wzniesionych
w latach 20. XIX w. budynkach zespołu dawnego kościoła ewangelickiego
Muzeum Filumenistycznym. Placówka jest unikalna nie tylko ze względu na swoją lokalizację, ale również
tematykę. To jedyne w Polsce i jedno
z niewielu w Europie muzeum poświęcone historii niecenia ognia. Jego
ekspozycja dotyczy także zagadnień
związanych z samą ziemią bystrzycką,
częściowo ma więc charakter muzeum

Víte že?
Žebřiňák, který se nachází v Pamětní síni zemědělské činnosti obcí
Kralického Sněžníku, „hrál“ ve třech
polských filmových produkcích:
„Pierwszy Dzień Wolności”, „Sami
Swoi” a „Boża Podszewka”.

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI _________
Parková hora v Kladské Bystřici.
Krásné místo na turistické mapě Kladské Bystřice, které svůj rozkvět prožívalo v 19. století. Avšak vše ukazuje na
to, že mu plánovaná revitalizace vrátí
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regionalnego. Wystawa stała obejmuje następujące ekspozycje: „Historia niecenia ognia”, „Świat etykiet”,
„Bystrzyca Kłodzka – oblicza miasta”,
„Zaczarowany świat zapałek” i gratka dla miłośników Andrzeja Mleczki „Mleczko w muzeum”, czyli wystawa
kilkudziesięciu grafik tego znanego
satyryka.
n Muzeum Filumenistyczne A Mały Rynek 1,
Bystrzyca Kłodzka B +48 748 110 637
A www.muzeum-filumenistyczne.pl

někdejší lesk. Parková hora je historickým parkem, který byl kdysi vyplněn
upravenými pěšími alejemi, lavičkami,
světly, s vyhlídkovou plošinou a pěší
promenádou, které by se tu měly po
100 létech opět vrátit. Avšak Parková
hora není známá pouze kvůli městskému parku, nacházejí se tu totiž také
tři církevní budovy. Nejstarší z nich,
datovaná na polovinu 17. stol. kaple
sv. Floriana, byla zasvěcená tomu, kdo
měl město chránit před ohněm. Ke
konci 18. stol. byla na severním okraji
parkového svahu postavená pozdně
barokní kaplička a následně malá jeskyně, která měla svoji předlohu v kapli
Boží Matky v Lourdes.

Izba Pamięci Rolnictwa Gmin
Masywu Śnieżnika w Bystrzycy
Kłodzkiej. Miejsce stworzone z miłości i pasji Pana Władysława Węglarza
na terenie jego gospodarstwa rolnego. Ekspozycja, na którą składa się
ok. 1500 eksponatów pochodzących
z 4 gmin Masywu Śnieżnika: Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Lądek-Zdrój
oraz Stronie Śląskie to niezwykła kolekcja maszyn, sprzętów i przedmiotów codziennego użytku, z których
najstarsze datowane są na XVI w.
Zobaczyć tu można m.in. garnki pochodzące z zamku Szczerba z XVIII w.,
maszyny rolnicze i przedmioty gospodarstwa domowego z XVIII i XIX w.,
110 chomąt na konie, 80 podków, które liczą sobie po 70 lat, sprzęt RTV z lat
50. ubiegłego wieku i wiele innych
ciekawych eksponatów.
n Izba Pamięci Rolnictwa Gmin Masywu Śnieżnika,
B ul. Kolejowa 5, Bystrzyca Kłodzka
B +48 74 811 25 27

Křišťálová alej hvězd v Kladské
Bystřici. Oficiálně ji zahájil filmový
a divadelní režisér Kazimierz Kutz,
který ve společnosti herečky Barbary
Krafft, odhalil svoji biografickou desku. Že při otevření aleje byli přítomní právě tito umělci nebylo jen tak,
Kutz totiž režíroval a Krafftová hrála
ve filmu „Nikt nie woła”, jenž byl celý
natočen v 60. létech 20. stol. v Kladské Bystřici. Alej, která prochází podél
obranných hradeb v městském parku, tvoří reliéfy ideálně reprodukovaných obličejů známých osobností
polského filmu, vyrobených z umělé
hmoty imitující křišťálové sklo. Do
skupiny osob, jejichž napodobeniny
se objevily v bystřické aleji, patří mj.
Kaplica św. Floriana – Bystrzyca Kłodzka

Czy wiesz, że?
Znajdujący się na ekspozycji
Izby Pamięci Rolnictwa Gmin Masywu Śnieżnika wóz drabiniasty
„grał” w trzech produkcjach filmowych: „Pierwszy Dzień Wolności”,
„Sami Swoi” i „Boża Podszewka”.

INNE ATRAKCJE______________
Góra Parkowa w Bystrzycy Kłodzkiej. Piękne miejsce na mapie turystycznej Bystrzycy Kłodzkiej, które
swój rozkwit przeżywało w XIX w. Ale
wszystko wskazuje na to, że planowana rewitalizacja przywróci mu dawną
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świetność. Góra Parkowa to zabytkowe
założenie parkowe, wypełnione kiedyś
zadbanymi alejami spacerowymi, ławkami, latarniami, z tarasem widokowym
i promenadą spacerową, które mają tu
po niemal 100 latach powrócić. Ale nie
tylko z miejskiego parku Góra Parkowa
jest znana, znajdują się tu bowiem trzy
budowle sakralne. Najstarsza z nich, datowana na połowę XVII w. kaplica pw.
św. Floriana, zawierzała miasto temu,
który miał go chronić przed ogniem.
Pod koniec XVIII w. na północnym skraju zbocza parkowego zbudowano późnobarokową kapliczkę domkową, a poniżej małą grotę wzorowaną na kaplicy
Matki Bożej w Lourdes.

Ogród Bajek – Międzygórze

Kryształowa Aleja Gwiazd w Bystrzycy Kłodzkiej. Oficjalnie zainaugurował ją reżyser filmowy i teatralny
Kazimierz Kutz, który w towarzystwie
aktorki Barbary Krafftówny odsłonił
swoją tablicę biograficzną. Nie bez
przyczyny to właśnie ci artyści byli
obecni podczas otwarcia alei, Kutz
bowiem wyreżyserował, a Krafftówna
grała w filmie pt. „Nikt nie woła” w całości nakręconym w Bystrzycy Kłodzkiej w latach 60. XX w. Usytuowaną
w parku miejskim wzdłuż murów
obronnych aleję tworzą płaskorzeźby
idealnie odwzorowanych twarzy znanych postaci polskiego kina, wykonanych z tworzywa imitującego szkło
kryształowe. Do grona osób, których
podobizny pojawiły się w bystrzyckiej alei należą m.in. Kazimierz Kutz,
Krzysztof Zanussi, Jerzy Hoffman, Janusz Majewski, Grażyna Wolszczak,
Robert Gonera i Wiktor Zborowski.

Kazimierz Kutz, Krzysztof Zanussi,
Jerzy Hoffman, Janusz Majewski,
Grażyna Wolszczak, Robert Gonera
a Wiktor Zborowski.
Pohádková zahrada ve vesnici Vlčí
Důl. Zábava nejenom pro nejmladší.
Vznikla ve 20. létech minulého století z iniciativy Izydora Kristiena je
poctou složenou bájím a pohádkové
přírodě, v jejímž okolí se nachází. Zahrada nacházející se ve výšce 700 m
n.m., s malebnou polohou ve strmém
svahu Lesieńce, je plná dekorativních, zahradních a typicky horských
rostlin, mezi nimž jsou z pařezů a kořenů stromů vyrobené pohádkové
postavy, totemy, domečky a altány.
Dnes ji čím dál víc zdobí současní hrdinové animovaných filmů. Zvláštní
místo ve zvláštním místě, k němuž
vede hned několik různých stezek.
Lze tu dojít:
h z centra Vlčího Dolu po žluté trase přes Polana Śnieżna (30 min.)
nebo po ul. Sanatoryjna, cestou za
penzionem „Sarenka” a po červené trase, která vede od Vodopádu
Wilczky, pak k přístupové červené
stezce a následně po červené přístupové stezce (40 min.),
h z autobusové zastávky ul. Śnieżna
nebo z parkoviště naproti OW „Gigant”: po stezce Szlakiem Czerwonego Krasnala (30 min.) nebo po stezce
Szlakiem Żółtego Krasnala (40 min.),

Ogród Bajek w Międzygórzu. Gratka
nie tylko dla najmłodszych. Powstały
w latach 20. ubiegłego wieku z inicjatywy Izydora Kristiena jest hołdem złożonym baśniom i baśniowej przyrodzie,
w otoczeniu której się znajduje. Malowniczo położony na wysokości ok. 700
m n.p.m. na stromym zboczu Lesieńca ogród pełen jest roślin ozdobnych,
ogrodowych i typowo górskich, pośród których stoją wykonane z konarów i korzeni drzew baśniowe figurki,
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totemy, domki i altanki. Dziś zdobi go
także coraz więcej współczesnych bohaterów filmów animowanych. Niezwykłe miejsce w niezwykłym miejscu,
do którego prowadzi kilka różnych
szlaków. Można tu bowiem dojść:
h z centrum Międzygórza żółtym
szlakiem przez Polanę Śnieżną
(30 min.) lub ul. Sanatoryjną, drogą
za pensjonatem „Sarenka” i szlakiem czerwonym biegnącym od
wodospadu Wilczki, dalej do szlaku dojściowego czerwonego i dalej
dojściowym szlakiem czerwonym
(40 min.),
h z przystanku PKS ul. Śnieżna lub
z parkingu naprzeciw OW „Gigant”: Szlakiem Czerwonego Krasnala (30 min.) lub Szlakiem Żółtego Krasnala (40 min.),
h od parkingu przy „Domu nad Wodospadem” szlakiem strzałkowym
„Ogród Bajek” (30 min.),
lub dojechać drogą do Marianówki
i dalej do skrzyżowania pod Igliczną,
i dalej pieszo szlakiem żółtym w kierunku Międzygórza (20 min.).
n Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego A ul. Wojska Polskiego 2/9,
Międzygórze B + 48 74 813 51 95
C www.pttkmiedzygorze.ta.pl

h od parkoviště u „Domu nad Wodospadem” stezkou se šipkami
„Ogród Bajek” (30 min.),
lnebo dojet po cestě k vesnici Marianówka, dále ke křižovatce pod vrcholem Igliczna, pak pěšky po žluté,
směrem k Vlčímu Dolu (20 min.).
n Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego A ul. Wojska Polskiego 2/9,
Międzygórze B + 48 74 813 51 95
C www.pttkmiedzygorze.ta.pl
Cesta „Věčnost” se Strážcem Věčnosti. V Bystřických horách se nachází 6 km dlouhá cesta, která vede
smrkovými lesy od Zelené cesty,
prakticky celou dobu rovnou směrem k vesnici Huta. I když je přímá,
její konec je v nedohlednu, a proto se
jí říká „Věčnost“. Ta cesta má svého
strážce - Strážce Věčnosti. První se
v okolí Huty objevil kolem roku 1872
v místě, ve kterém dle pověsti zmizel při vánici místní sedlák. Zničený
v 60-70 létech 20. století, pak došlo
k jeho znovuvytvoření a do dnešního dne zde stojí a ruce má schované
v rukávníku s nápisem „Pokrzywno“
a šipkou (která kdysi, stejně jako
dnes určuje směr). Tato kamenná socha Strážce Věčnosti je jedním z turistických symbolů obce, proto vás
zveme na setkání s ním.

Droga „Wieczność” ze Strażnikiem
Wieczności. Jest w Górach Bystrzyckich leśna droga o długości ok. 6 km,
która prowadzi przez lasy świerkowe
od Zielonej Drogi praktycznie cały czas
prosto w kierunku wsi Huta. Choć prosta, nie widać jej końca, dlatego mówi
się o niej „wieczność”. Ma ta droga
swojego strażnika – Strażnika Wieczności. Pierwszy stanął w okolicach
Huty ok. 1872 r. w miejscu, w którym
podobno podczas zamieci zginął miejscowy chłop. Zniszczony w latach 6070. XX w., został odtworzony i dziś
nadal tu stoi trzymając ręce w mufce
z napisem „Pokrzywno” i strzałką (tak
jak kiedyś, tak i dziś wyznacza więc
kierunek). Ta kamienna figura Strażnika Wieczności to jeden z symboli turystycznych gminy, zachęcamy więc do
wyruszenia na spotkanie z nią.

Strażnik Wieczności w Górach Bystrzyckich
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n.p.m., na rozległej wierzchowinie Gór
Orlickich, dawna kaplica pielgrzymkowa pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii
Panny. Zbudowano ją pod koniec XVII w.
Odprawiano w niej nabożeństwa dla
mieszkańców okolic, była też dawniej
celem pątników z obu stron obecnej polsko-czeskiej granicy. Charakterystyczny
okrągły biały budynek malowniczo prezentuje się na górskim tle.

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela – Orlickie Záhoři

ZABYTKI I ATRAKCJE
PO CZESKIEJ STRONIE
„GÓR BEZ GRANIC” __________

PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
NA ČESKÉ STRANĚ „HOR BEZ
HRANIC“ ___________________

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Neratovie.
Położona na zboczu nad Neratovem,
małej granicznej wiosce w dolinie Dzikiej Orlicy w Górach Orlickich, świątynia inna niż wszystkie. Kościół ze
szklanym dachem w kształcie krzyża.
Wzniesiony w latach 1723-1733 i niemal
doszczętnie zniszczony przez Armię
Czerwoną podczas II wojny światowej.
Cudem ocalał i cudem nie został rozebrany. Dzisiaj poddawany jest nadal
pracom remontowym i budowalnym,
cały czas służąc celom religijnym. Przybywają do niego licznie pielgrzymi,
znajdującej się w jego wnętrzu statuetce Matki Boskiej już od połowy XVII w.
przypisuje się bowiem cudowną moc.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Neratově. Kostel, který se nachází na svahu nad Neratovem, malé
hraniční vesnici v údolí Divoké Orlice
v Orlických horách, je jiný než ostatní.
Jde o stavení se skleněnou střechou ve
tvaru kříže. Kostel byl postaven v létech 1723-1733 a takřka zcela zničený
Sovětskou armádou během II. světové války. Jen zázrakem byl zachráněn
a jen zázrakem nebyl rozebrán. Dnes
je dále rekonstruován a obnovován,
a přitom celou dobu slouží náboženským účelům. Přicházejí k němu zástupy poutníků, protože v interiéru
se nacházející soše Panny Marie se už
od poloviny 17. stol. připisuje zázračná
moc.

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
w Orlickém Záhoří. Późnobarokowy
kościół z II poł. XVIII w., najważniejszy
zabytek miasteczka. Na szczególną
uwagę zasługuje jego wyposażenie,
w większości barokowe i klasycystyczne z końca XVIII w. Dzisiaj nadal
pełni funkcje religijne, odbywają się tu
także liczne wydarzenia kulturalne.

Kostel sv. Jana Křtitele v Orlickém
Záhoří. Pozdně barokní kostel z 2. pol.
18. stol., nejdůležitější památka obce.
Zvláštní pozornost si zaslouží jeho
vybavení, většinou barokní a klasicistní z konce 18. stol. Dnes dále plní
náboženské funkce, probíhají zde také
nejrůznější kulturní události.
Horská kaple. Nedaleko obce Kunštát,
na horské Jiráskově horské cestě, ve
výšce 1037 m n.m., na rozlehlé vrchovině Orlických hor, se nachází historická

Kaplica górska. Położona nieopodal
miejscowości Kunštát na górskiej drodze Aloisa Jiráska na wysokości 1037 m
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poutní kaple Navštívení Panny Marie.
Byla postavená ke konci 17. stol. Byly
v ní pořádány bohoslužby pro okolní
obyvatele, kdysi také byla poutním místem pro poutníky z obou stan hranice.
Charakteristická kruhová bílá budova se
malebně vyjímá na horském pozadí.
Tvrz Hanička. Ve 30. létech 20. stol.
postavená pevnost patří k systému
předválečných opevnění, vzniklých
pro obranu před Němci, i když nakonec tento účel nikdy nesplnila - ještě
v roce 1938 byla bez boje předána
německé armádě. Dnes plní muzejní
funkce. V expozici, která se nachází
v podzemí a stejně tak venku, je možno vidět spoustu zajímavých exponátů vojenského a kasárenského charakteru. Okolo muzea vede 5-kilometrová
naučná stezka „Opevnění Rokytnicka“.
n Twierdza Hanička A Rokytnice v Orlických horách 70
C www.hanicka.cz

Grupa Warowna Hanička. Zbudowana w latach 30. XX w. twierdza należy do systemu przedwojennych fortyfikacji powstałych z myślą o obronie
przeciwko Niemcom, choć ostatecznie
temu celowi nigdy nie służyła – jeszcze
w 1938 r. została bez walki przekazana niemieckiej armii. Dzisiaj pełni ona
funkcje muzealne. Na ekspozycji znajdującej się w podziemiach, jak również
na zewnątrz zobaczyć można wiele
ciekawych eksponatów o charakterze
militarnym i koszarowym. Wokół muzeum poprowadzona jest 5-kilometrowa ścieżka edukacyjna „Fortyfikacje
Ziemi Rokytnickiej”.
n Twierdza Hanička A Rokytnice v Orlických horách 70
C www.hanicka.cz

Archeologické muzeum – Skanzen
Villa Nova v Uhřínově. Skanzen, který se nachází mezi Rychnovem nad
Kněžnou a Deštným ukazuje středověkou kolonizační vesnici do 13./14.
stol. Expozici tvoří obytné domy,
kovárna, hrnčířská dílna s pecí, milíř
na vypalování dřevěného uhlí a několik hospodářských budov. Všechny
stavby vznikají pomocí replik nástrojů z historických epoch a někdejšími
technologiemi.
n Liberk – Uhřínov 15 C www.villanova.cz

Muzeum Archeologiczne – Skansen
Villa Nova w Uhřínově. Położony
między Rychnovem nad Kněžnou
i Deštným skansen prezentuje średniowieczną wioskę kolonizacyjną do
XIII/XIV w. Ekspozycję tworzą domy
mieszkalne, kuźnia, warsztat garncarski z piecami, piec do wypalania węgla
drzewnego i kilka budynków gospodarczych. Wszystkie zabudowania
powstają przy użyciu replik narzędzi
z epoki i technologii historycznych.
n Liberk – Uhřínov 15 C www.villanova.cz

Muzeum Orlických hor „Sýpka”
v Rokytnici v Orlických horách.
Nesmírně zajímavá moderní expozice
týkající se Orlických hor se nachází
v někdejší sýpce z 19. stol., která byla
uzpůsobená pro účely výstavy. Je věnována přírodě a řemeslům, a také
historii regionu.
n Horská 174, Rokytnice v Orlických horách
C www.sypka-moh.cz

Muzeum Gór Orlickich „Spichlerz”
w Rokytnicy v Orlických horách.
Niezwykle ciekawa nowoczesna ekspozycja dotycząca Gór Orlickich mieści
się w dawnym XIX-wiecznym spichlerzu zaadaptowanym na cele wystawowe. Poświęcona jest przyrodzie
i rzemiosłom, a także historii regionu.
n Horská 174, Rokytnice v Orlických horách
C www.sypka-moh.cz
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Trasy rowerowe Singletrack Glacensis

Mostowice - Góry Orlickie

Pieszo, rowerem,
na nartach i konno –
podążając szlakami
„Gór bez granic”

Pěšky, na kole, na
lyžích a na koni – po
stezkách „Hor bez
hranic“

Jest ich bardzo dużo. I mają zróżnicowany charakter. Łatwe i trudne, miejskie i górskie, na rower, narty, pieszo
albo wierzchem. Dzięki bardzo rozbudowanej siatce szlaków, tras i ścieżek
tematycznych wypoczynek w „Górach
bez granic” to czysta przyjemność.
Zwłaszcza, że wiele z nich oferuje zapierające dech w piersiach widoki. Czy
więc chcesz spędzać czas aktywnie,
czy też zwiedzać nasze największe
atrakcje, w lecie i zimą – setki kilometrów przygotowanych tras czekają na
Ciebie. A może chcesz wyznaczyć własny szlak? Nic trudnego – gęsta sieć
utwardzonych dróg leśnych i ścieżek
polnych jest do Twojej dyspozycji.
Ze stolicy ziemi bystrzyckiej wybiegają dwa szlaki: zielony prowadzący
przez Przełęcz Spaloną, Hutę i Starą
Łomnicę do Gorzanowa oraz żółty
prowadzący aż do znajdującej się poza
gminą Polanicy-Zdrój przez Starą Bystrzycę, Zalesie, Hutę i Pokrzywno.
Trzy najważniejsze dla naszego obszaru szlaki długodystansowe (czerwony
– fragment Głównego Szlaku Sudeckiego im. M. Orłowicza, odcinek Zieleniec – Wilkanów; niebieski z Dusznik-Zdroju do Międzylesia i zielony
z Gorzanowa do Bystrzycy Kłodzkiej)

Je jich opravdu hodně. A mají nejrůznější charakter. Snadné i těžké, městské i horské, na kole, na lyžích, pěšky
nebo v koňském sedle. Díky bohaté
síti stezek, tras a tematických cest, je
dovolená v „Horách bez hranic“ čistou
radostí. Zejména pak proto, že mnoho z nich nabízí dechberoucí výhledy.
Chcete-li tedy trávit čas aktivně, nebo
chcete navštívit naše největší zajímavosti, v létě i v zimě – na vás čeká
stovky kilometrů připravených tras.
Nebo si chcete razit svoji vlastní cestu? Nic nemožného – hustá síť zpevněných lesních a polních stezek je Vám
k dispozici.
Z hlavního města bystřické země vybíhají dvě trasy: zelená vedoucí přes
průsmyk Spalona, Hutu a Starou
Lomnici do Gorzanowa a žlutá do Polanicy-Zdrój, která se nachází mimo
katastr obce, a vede přes Staru Bystřici, Zálesí, Hutu a Pokrzywno. Tři pro
naši oblast nejdůležitější dálkové trasy
(červená – fragment hlavní sudetské
trasy M. Orłowicza, úsek Zieleniec –
Wilkanów; modrá z Dusznik-Zdrój
do Vlčího Dolu a zelená z Gorzanowa
do Kladské Bystřice) se k průsmyku
Spalona sbíhají a vzdalují se od něj.
Na křižovatce při chatě „Jagodna” se
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zbiegają się i odchodzą od Przełęczy
Spalona. W węźle przy schronisku
„Jagodna” krzyżują się też szlak żółty
z Mostowic na Przełęcz Międzyleską oraz Szlak Papieski – fragment
Sudeckiego Papieskiego Szlaku Turystycznego, odcinek z Dusznik-Zdroju
do Gniewoszowa. Wędrówki w Masyw Śnieżnika najlepiej rozpoczynać
z Międzygórza – drugiego ważnego
węzła szlaków turystycznych na ziemi
bystrzyckiej, z którego wychodzą szlaki: niebieski (na Przełęcz Puchaczówka i Przełęcz Śnieżnicką), czerwony na
Śnieżnik, zielony (na Przełęcz Śnieżnicką, Czarną Górę i Marię Śnieżną),
czerwony i żółty do Ogrodu Bajek i na
Marię Śnieżną oraz żółty na Przełęcz
Puchacza.
Z jakich tras najbardziej znane są
„Góry bez granic”? Jeśli jesteście już
po lekturze rozdziału „Góry bez granic:
Góry Bystrzyckie, Góry Orlickie i Masyw Śnieżnika” wiecie doskonale, że
wyróżniają nas trasy dla narciarzy
biegowych. Do Waszej dyspozycji
oddajemy niemal 300 km szlaków
specjalnie przygotowanych dla miłośników biegówek. Świetnie czuć się
u nas mogą również rowerzyści. Nie
tylko z uwagi na sieć malowniczych
utwardzonych duktów leśnych, ale
również największą w Europie sieć
górskich ścieżek rowerowych Singletrack Glacensis, z których cztery
znajdują się na naszym terenie.

křižují také žlutá trasa z Mostowic
na průsmyk Průsmyk Międzyleska
a Papežská cesta – fragment Sudetské papežské turistické cesty, úsek
Dusznik-Zdrój až Gniewoszów. Túry
po Kralickém Sněžníku je nejlepší zahájit z vesnice Vlčí Důl – druhého
důležitého uzlu turistických cest bystřické země, ze kterého vycházejí trasy:
modrá (na průsmyky Puchaczówka
a Śnieżnicki), červená na Kralický
Sněžník, zelená (na průsmyk Śnieżnicki, Černá hora a Marie Sněžná), červená a žlutá do Pohádkové zahrady
a na Marie Sněžná a žlutá na průsmyk
Puchacza.
Jaké trasy jsou pro „Hory bez hranic“
nejtypičtější? Pokud jste se už pročetli
kapitolou „Hory bez hranic“: Bystřické
hory, Orlické hory a Kralický Sněžník”
pak víte, že nás nejlépe vystihují běžkařské trasy. K Vaší dispozici je takřka
300 km speciálně připravených tras
pro běžkařské nadšence. Skvěle se
u nás budou cítit také cyklisté. Nejenom kvůli síti malebných zpevněných
lesních stezek, ale také kvůli největší
evropské síti horských cyklistických
stezek Singletrack Glacensis, z nichž
se čtyři nacházejí na našem území.
Dále uvádíme seznam nejdůležitějších
tras „Hor bez hranic“.
Turistické stezky
1. Zelená stezka: Hala pod Śnieżnikiem – Śnieżnik (1,9 km)
2. Žlutá stezka: Romanów PKS
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6. Szlaki zielone:
h Mały Śnieżnik – Hala pod Śnieżni-

h Igliczna – Vlčí Důl (3,2 km)
h Vlčí Důl – průsmyk Śnieżnicki

kiem (2,4 km)

(8,3 km)

h Przełęcz Spalona – Wyszki leśni-

h Piotrowice – Gorzanów – Kolonia

czówka (7,3 km)

Szychów (12,6 km)

h Wyszki leśniczówka – Bystrzyca

h Kolonia Szychów – Huta – Spalona

Kłodzka (3,3 km)

(12,2 km)

7. Žluté stezky:
h Kladská Bystřice – Marianówka

h Puchaczówka – Igliczna (7,0 km)
h Igliczna – Międzygórze (3,2 km)
h Międzygórze – Przełęcz Śnieżnicka

Turystyka konna

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych szlaków „Gór bez granic”.

– průsmyk Puchaczówka – Czarna
Góra płn. Zbocze (11,5 km)
3. Černá stezka: Krzyżowa (płd. zbocze) – Bystrzyca PKP (5,4 km)
4. Červené stezky:
h Hlavní Sudetská stezka M.
Orłowicza (ok. 350 km) na území
obce Kladská Bystřice probíhá po
trase: Lasówka – průsmyk Spalona
– Długopole-Zdrój – Wilkanów –
Igliczna – Vlčí Důl
h průsmyk Spalona – Ponikwa
(7,7 km)
h Ponikwa – Długopole-Zdrój
(3,2 km)
h Długopole-Zdrój – Marianówka
(9,8 km)
h Marianówka – Vlčí Důl (4,7 km)
h Vlčí Důl – Hala pod Śnieżnikiem
(6,6 km)
h Hala pod Śnieżnikiem – Puchaczówka (8,3 km)
5. Modré stezky:
h Poniatów – Jagodna (8,6 km)
h Jagodna – průsmyk Spalona
(4,4 km)
h Puchaczówka – Vlčí Důl (6,2 km)
h Vlčí Důl – průsmyk Śnieżnicki
(9,0 km)
6. Zelené stezky:
h Mały Śnieżnik – Hala pod Śnieżnikiem (2,4 km)
h průsmyk Spalona – Wyszki leśniczówka (7,3 km)
h Wyszki leśniczówka – Kladská
Bystřice (3,3 km)
h Puchaczówka – Igliczna (7,0 km)

Szlaki turystyczne
1. Szlak zielony: Hala pod Śnieżnikiem – Śnieżnik (1,9 km)
2. Szlak żółty: Romanów PKS – Przełęcz Puchaczówka – Czarna Góra
płn. Zbocze (11,5 km)
3. Szlak czarny: Krzyżowa (płd. zbocze) – Bystrzyca PKP (5,4 km)
4. Szlaki czerwone:
h Główny Szlak Sudecki im. M. Orłowicza (ok. 350 km) na terenie
gminy Bystrzyca Kłodzka przebiega
na trasie: Lasówka – Przełęcz Spalona – Długopole-Zdrój – Wilkanów
– Igliczna – Międzygórze
h Przełęcz Spalona – Ponikwa
(7,7 km)
h Ponikwa – Długopole-Zdrój
(3,2 km)
h Długopole-Zdrój – Marianówka
(9,8 km)
h Marianówka – Międzygórze
(4,7 km)
h Międzygórze – Hala pod Śnieżnikiem (6,6 km) – Puchaczówka
(8,3 km)
5. Szlaki niebieskie:
h Poniatów – Jagodna (8,6 km)
h Jagodna – Przełęcz Spalona
(4,4 km)
h Puchaczówka – Międzygórze
(6,2 km)
h Międzygórze – Przełęcz Śnieżnicka
(9,0 km)
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(10,1 km)

(8,3 km)
h Piotrowice – Gorzanów – Kolonia
Szychów (12,6 km)
h Kolonia Szychów – Huta – Spalona
(12,2 km)
7. Szlaki żółte:
h Bystrzyca Kłodzka – Marianówka
(10,1 km)
h Marianówka – Międzygórze
(4,9 km)
h Międzygórze – Szeroka Kopa
(3,0 km)
h Huta – Nowa Bystrzyca – Bystrzyca Kłodzka (10,4 km)
h Mostowice – Jedlnik (15,0 km)
8. Sudecki Szlak Konny: Schronisko pod
Śnieżnikiem – Międzygórze – Ogród
Bajek – Igliczna – Szklary – Bystrzyca
Kłodzka – Przełęcz Spalona – Schronisko „Jagodna” – Lasówka

h Marianówka – Vlčí Důl (4,9 km)
h Vlčí Důl – Szeroka Kopa (3,0 km)
h Huta – Nová Bystřice – Kladská
Bystřice (10,4 km)

h Mostowice – Jedlnik (15,0 km)
8. Sudetská koňská stezka: Chata
Schronisko pod Śnieżnikiem
– Vlčí Důl – Ogród Bajek – Igliczna – Szklary – Kladská Bystřice
– průsmyk Spalona – Schronisko
„Jagodna” – Lasówka
Vybrané běžkařské trasy
1. Černá: průsmyk Spalona – průsmyk Spalona, smyčka kolem
vrcholu Jagodna (12 km)
2. Červená: průsmyk Spalona – průsmyk Spalona (4 km)
3. Modrá:
h Kościół w Lasówce – Kościół w
Lasówce, smyčka kolem Kłobuka,
která částečně probíhá po cestě
Droga Zbłąkanych Wędrowców
(12 km)
4. Zelená: průsmyk Spalona – průsmyk Spalona (5 km)
5. Černá: Běžkařská trasa M. Zdarského v okolí obce Vlčí Důl (27 km)

Wybrane
trasy
narciarstwa
biegowego
1. Czarna: Przełęcz Spalona – Przełęcz
Spalona, pętla wokół szczytu Jagodna (12 km)
2. Czerwona: Przełęcz Spalona –
Przełęcz Spalona (4 km)
3. Niebieska:
h Kościół w Lasówce – Kościół w Lasówce, pętla wokół Kłobuka biegnąca częściowo Drogą Zbłąkanych Wędrowców (12 km)
4. Przełęcz Spalona – Przełęcz Spalona (5 km)
5. Czarna: Szlak narciarstwa biegowego im. M. Zdarsky’ego wokół
Międzygórza (27 km)

Vybrané cyklistické trasy
1. Červená:
h Kladská Bystřice – Gorzanów
Kladská Bystřice – Zabłocie – Gorzanów (cca. 10 km)
h Vlčí Důl – Mariańskie Skały
(6,8 km)
h Vlčí Důl – Smrekowiec – Mariańskie Skały – chata Schronisko
na Śnieżniku (10,5 km)
h Vlčí Důl – Żmijowa Polana (5,3 km)
2. Modrá:
h Kladská Bystřice – Stara Bystrzyca
– Wójtowice – Młoty – Spalona –
Rudawa (ok. 20 km)

Wybrane trasy rowerowe
1. Czerwona:
h Bystrzyca Kłodzka – Gorzanów
Bystrzyca Kłodzka – Zabłocie –
Gorzanów (ok. 10 km)

43

Góry bez granic dla aktywnych

Hory bez hranic pro aktivní

Brama wjazdowa na Pętlę Jagodna

Singletrack Glacensis w Masywie Śnieżnika

3. Zelená a červená:
h Kladská Bystřice – ul. Rycerska

h Międzygórze – Mariańskie Skały
(6,8 km)
h Międzygórze – Smrekowiec –
Mariańskie Skały – Schronisko na
Śnieżniku (10,5 km)
h Międzygórze – Żmijowa Polana
(5,3 km)
h Mostowice – Huta (ok. 11 km)
2. Niebieska:
h Bystrzyca Kłodzka – Stara Bystrzyca – Wójtowice – Młoty – Spalona
– Rudawa (ok. 20 km)

(u věže Wież Rycerska) – ul.
Podmiejska – pl. Szpitalny – ul.
Nadbrzeżna – ul. Spadzista – ul.
Młynarska – Wyszki – Ponikwa – Długopole-Zdrój – Kladská
Bystřice (cca. 22 km)
4. Modrá a zelená
h Kladská Bystřice – Stará Bystřice
– Wójtowice – Młoty – Spalona
– Poręba – Długopole-Zdrój –
Kladská Bystřice (cca. 37 km)
5. Lasówka – Mostowice – Rudawa –
ER 2 úsek mezinárodní cyklistické
stezky (cca. 14 km)
6. Vlčí Důl – průsmyk Śnieżnicki Vlčí
Důl – průsmyk Śnieżnicki – ER
2 úsek mezinárodní cyklistické
stezky (cca. 8 km)
7. Průsmyk Puchaczówka – Żmijowa
Polana – Mariańskie Skały – chata
Schronisko na Śnieżniku (9,4 km)
8. Singletrack Glacensis:
h Smyčka pod Kralickým Sněžníkem
(Pętla pod Śnieżnikiem) (7,8 km,
místo přístupu: parkoviště pod
můstkem Vlčí Důl, snadná trať,
ideální pro děti, úroveň: 1)
h Smyčka Vlčí Důl (28,5 km, místo
přístupu: parkoviště ul. Sanatoryjna v Vlčí Důl nebo průsmyk Puchaczówka, trať technicky i kondičně
namáhavá, úroveň: 4)
h Smyčka Jagodna (14,1 km, místo
přístupu: chata ve Spaloné, trať

3. Zielona i czerwona:
h Bystrzyca Kłodzka – ul. Rycerska
(przy Wieży Rycerskiej) – ul.
Podmiejska – pl. Szpitalny – ul.
Nadbrzeżna – ul. Spadzista – ul.
Stacja naprawy rowerów
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Młynarska – Wyszki – Ponikwa
– Długopole-Zdrój – Bystrzyca
Kłodzka (ok. 22 km)
4. Niebieska i zielona:
h Bystrzyca Kłodzka – Stara Bystrzyca – Wójtowice – Młoty – Spalona
– Poręba – Długopole-Zdrój –
Bystrzyca Kłodzka (ok. 37 km)
5. Lasówka – Mostowice – Rudawa
– ER 2 odcinek międzynarodowej
trasy rowerowej (ok. 14 km)
6. Międzygórze – Przełęcz Śnieżnicka
Międzygórze – Przełęcz Śnieżnicka
– ER 2 odcinek międzynarodowej
trasy rowerowej (ok. 8 km)
7. Przełęcz Puchaczówka – Żmijowa
Polana – Mariańskie Skały – Schronisko na Śnieżniku (9,4 km)
8. Singletrack Glacensis:
h Pętla pod Śnieżnikiem (7,8 km,
punkt dostępu: parking pod skocznią Międzygórze, trasa łatwa, idealna dla dzieci, stopień trudności: 1)
h Pętla Międzygórze (28,5 km, punkt
dostępu: parking ul. Sanatoryjna
w Międzygórzu lub Przełęcz Puchaczówka, trasa wymagająca technicznie i kondycyjnie, stopień trudności: 4)
h Pętla Jagodna (14,1 km, punkt dostępu: schronisko w Spalonej, trasa
trochę wymagająca technicznie i łatwa kondycyjnie, nadaje się na wycieczki familijne, stopień trudności: 2)
h Pętla Stronie (22,4 km, punkt
dostępu: parking na starym wysypisku w Starej Morawie, parking

kondičně poněkud namáhavá ale
technicky snadná, vhodná pro rodinné výlety, úroveň: 2)
h Smyčka Stronie (22,4 km, místo
přístupu: parking na staré skládce
ve Staré Moravě, parkoviště nad
přehradou v obci Stará Morava,
v průsmyku Janowa nebo v průsmyku Puchaczówka, trať kondičně a technicky poněkud náročná,
úroveň: 4)
Rekreační stezky nordic walking
1. Červená ve směru vesnice Wyszki:
Vlakové nádraží PKP Kladská Bystřice – „rykowisko” (3,5 km)
2. Zelená: lesní smyčka délky
2,5 km se startem a koncem na
„rykowisku”
3. Modrá: smyčka délky 6 km se startem a koncem na „rykowisku”
4. Tratě v obci Vlčí Důl
Stezky, trasy a tematické okruhy
1. Městská turistická trasa v Kladské Bystřici
Byla navržená takovým způsobem,
aby se na ní objevily nejdůležitější památky a zajímavosti Kladské Bystřice.
Většinou vede po historickém jádru
města v rámci městského opevnění,
za nim se mění na pěší stezku vedoucí
do rekreačních oblastí nacházejících se
na vršku Parková hora.
ul. Rycerska: Baszta Rycerska – Mały
Rynek: Muzeum Filumenistyczne
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Baszta Rycerska i mury miejskie

Mostek nad Wodospadem Wilczki

nad zalewem w Starej Morawie, na
Przełęczy Janowej lub na Przełęczy
Puchaczówka, trasa wymagająca
kondycyjnie i trochę technicznie,
stopień trudności: 4)

a pranýř – ul. Okrzei: Pevnost Baszta
Kłodzka a podzemí knihovny (Veřejná
knihovna města a obce) – Plac Wolności: Radnice, městské domy a votivní postava – ul. Podmiejska: brána
Brama Wodna Fojtstvi – ul. Przyjaciół
– Plac M. Skłodowskiej – Curie: kostel
sv. Archanděla Michaela – ul. Wojska
Polskiego: obranné zdi a Křišťálová
alej hvězd – ul. Międzyleśna: obranné
zdi Mestská turistická trasa– východ
za obranné zdi do někdejší nemocnice
pro chudé s kostelem sv. Jana Nepomuckého a pomníkem na náměstí Plac
Szpitalny.
Dál se trasa mění na pěší stezku po ul.
Kolejowa, a vede na Parkovou horu
s kapli sv. Floriana a vyhlídkou na
město.

Ścieżki rekreacyjne nordic walking
1. Czerwona w kierunku wsi Wyszki:
Dworzec kolejowy PKP Bystrzyca
Kłodzka – „rykowisko” (3,5 km)
2. Zielona: leśna pętla o długości
2,5 km z początkiem i końcem na
„rykowisku”
3. Niebieska: pętla o długości
6 km z początkiem i końcem na
„rykowisku”
4. Trasy w Miedzygórzu
Szlaki, trasy i ścieżki tematyczne
1. Miejska Trasa Turystyczna
w Bystrzycy Kłodzkiej
Została zaprojektowana w taki sposób, aby znalazły się na niej najważniejsze zabytki i atrakcje Bystrzycy
Kłodzkiej. Prowadzi w większości po
Starym Mieście w granicach murów
miejskich, poza nimi przeradza się
w trasę spacerową na tereny rekreacyjne znajdujące się na Górze Parkowej. ul. Rycerska: Baszta Rycerska –
Mały Rynek: Muzeum Filumenistyczne
i pręgierz – ul. Okrzei: Baszta Kłodzka
i podziemia biblioteczne (Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy) – Plac Wolności: Ratusz, kamieniczki i figura wotywna – ul. Podmiejska: Brama Wodna

2. Přeshraniční cesta princezny

Marianny Oranžské
Věnovaná princezně Marianně Oranžské – jedné z nejzajímavějších ženských postav Evropy 19. stol. – které
bystřická, ale vlastně i celá kladská oblast, zavděčuje intenzivní společenský
a hospodářský vývoj, a také turistický,
v 2. pol. 19. stol. Vede místy souvisejícími s činností holandské princezny. V Kladské Bystřici se informační
tabule nacházejí ve vesnici Vlčí Důl
a v Kralickém Sněžníku: bývalý mlýn/
kovárna (restaurace Złoty Róg), chata
Schronisko na hali pod Śnieżnikiem,
Mariańskie Skały, někdejší hostinec
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i Wójtostwo – ul. Przyjaciół – Plac M.
Skłodowskiej – Curie: kościół pw. św.
Michała Archanioła – ul. Wojska Polskiego: mury obronne i Kryształowa
Aleja Gwiazd – ul. Międzyleśna: mury
obronne Miejska trasa spacerowa –
wyjście poza mury obronne do dawnego szpitala dla ubogich z kościołem
pw. św. Jana Nepomucena i pomnikiem na Placu Szpitalnym.
Dalej trasa przeradza się w szlak spacerowy ul. Kolejową, prowadząc na
Górę Parkową z kaplicą św. Floriana
i punktem widokowym na miasto.

„Zajazd pod Dobrą Datą” (DW „Leśnik”), někdejší Dworek Myśliwski (DW
„Sabat”), někdejší evangelický kostel,
vodopád Wilczki, „Dom nad Wodospadem”, DW „Gigant”.

3. Sudetská cesta sv. Jakuba
Cesta je prodloužením Sudetské cesty sv. Jakuba probíhající od obce Krzeszów přes město Jelenia Góra do
obce Lubań, a dále přes Německo
nebo Česko a Francii – do Santiago de
Compostela ve Španělsku. Navazuje
na historické komunikační spojnice
a poutní cesty ke dvěma nejdůležitějším poutním místům kladské oblasti:
Wambierzyce a na horu Góra Igliczna.

2. Transgraniczny szlak Królewny

Marianny Orańskiej
Dedykowany księżnej Mariannie
Orańskiej – jednej z najciekawszych
postaci kobiecych XIX-wiecznej Europy – której ziemia bystrzycka i cała ziemia kłodzka zawdzięcza bujny rozwój
społeczno-gospodarczy, także turystyczny, w II połowie XIX w. Prowadzi
przez miejsca związane z działalnością
niderlandzkiej księżnej. W gminie Bystrzyca Kłodzka tablice informacyjne
znajdują się w Międzygórzu i w Masywie Śnieżnika: dawny młyn/kuźnia
(restauracja Złoty Róg), Schronisko na
hali pod Śnieżnikiem, Mariańskie Skały, dawny „Zajazd pod Dobrą Datą”
(DW „Leśnik”), dawny Dworek Myśliwski (DW „Sabat”), dawny kościół
ewangelicki, wodospad Wilczki, „Dom
nad Wodospadem”, DW „Gigant”.

Kościół pw. św. Krzyża Międzygórze
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Widok z Masywu Śnieżnika

Droga do Sanktuarium na Górze Iglicznej

3. Sudecka Droga św. Jakuba

Symbolem cesty je žlutá mušle na
modrém pozadí.
Trasa: Vlčí Důl – Góra Igliczna – Marianówka – Pławnica – Kladská Bystřice
– Zabłocie – Gorzanów

Szlak jest przedłużeniem Sudeckiej
Drogi św. Jakuba przebiegającej od Krzeszowa przez Jelenią Górę do Lubania,
a następnie przez Niemcy lub Czechy
i Francję – do Santiago de Compostela
w Hiszpanii. Nawiązuje do dawnych
traktów komunikacyjnych oraz ścieżek
pątniczych do dwóch najważniejszych
sanktuariów ziemi kłodzkiej: Wambierzyc i na Górę Igliczną. Symbolem szlaku
jest żółta muszla na niebieskim tle.
Trasa: Międzygórze – Góra Igliczna –
Marianówka – Pławnica – Bystrzyca
Kłodzka – Zabłocie – Gorzanów

4. Duchovní a turistická cesta blahoslaveného kněze Gerharda
Hirschfeldera
Spojuje místa související se životem
a činností kněze G. Hirschfeldera – duchovního mládeže Kladského hrabství,
mučedníka německého nacismu, prvního blahoslaveného Świdnické diecéze. V obci Kladská Bystřice vede skrz
Kladskou Bystřici (dva body), Długopole-Zdrój a Vlčí Důl.

4. Szlak duchowo‑turystyczny

Błogosławionego Księdza
Gerharda Hirschfeldera
Łączy miejsca związane z życiem i działalnością ks. G. Hirschfeldera – duszpasterza młodzieży Hrabstwa Kłodzkiego,
męczennika niemieckiego nazizmu,
pierwszego błogosławionego Diecezji Świdnickiej. W gminie Bystrzyca
Kłodzka szlak prowadzi przez Bystrzycę
Kłodzką (dwa punkty), Długopole-Zdrój
i Międzygórze.

5. Naučné stezky na území Lesní
správy Kladská Bystřice:

h naučná stezka ve Wyszkách údo-

h ścieżka edukacyjna wokół Wap-

Skałka – Vodopád Wilczky – OW
„Dom nad Wodospadem” (cca.
3 km)
h Vlčí Důl (kostel sv. Kříže) – protipovodňová hráz – podnik Gospodarstwo Szkółkarskie – Vlčí Důl
(kostel sv. Kříže) (cca. 7 km)

niarki (okolice kaplicy św. Antoniego w Gorzanowie), tematyka
historyczno-przyrodnicza (2,7 km)
h ścieżka edukacyjna w Długopolu-Zdroju „Leśny Zdrój”, tematyka
przyrodnicza (3,7 km)
6. Ścieżki dydaktyczne Nadleśnictwa Międzylesie
h Międzygórze (fontanna) – Wodospad Wilczki (ok. 1 km)
h Międzygórze (kościół pw. św. Krzyża) – Czarna Skałka – Wodospad
Wilczki – DW „Dom nad Wodospadem” (ok. 3 km)
h Międzygórze (kościół pw. św. Krzyża) –
zapora przeciwpowodziowa – Gospodarstwo Szkółkarskie – Międzygórze
(kościół pw. św. Krzyża) (ok. 7 km) x
Góry Bystrzyckie

lím Dolina Tocznej (okolí louky nazývané „rykowisko“), zaměřená na
přírodu (3,4 km)
h naučná stezka okolo Wapniarky
(okolí kaple sv. Antona v Gorzanowě), zaměřená na historii a přírodu (2,7 km)
h naučná stezka v Długopole-Zdrój
„Leśny Zdrój”, zaměřená na přírodu (3,7 km)
6. Naučné stezky Lesní správy Vlčí
Důl
h Vlčí Důl (fontána) – Vodopád Wilczky (cca. 1 km)
h Vlčí Důl (kostel sv. Kříže) – Czarna

5. Ścieżki edukacyjne na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca
Kłodzka:
h ścieżka edukacyjna w Wyszkach
Doliną Tocznej (okolice polany
zwanej rykowiskiem), tematyka
przyrodnicza (3,4 km)

48

49

16°38’20”

16°38’40”

50

Niedźwiedna
16°38’40”

Kło
d

KA
KŁO
DZ
388

Zie

N

34
0

350

350

ska

Flo
ria
ń

a

Kolejo
wa

350

Nysa
Kło
dzk
a

o

niew
skie
g
Wł.
Bro

38
0

L.
Za

As
ny
ka

Niedźwiedna

kó
w

-Z dr

ój

Z
L. ł u g
D

a

a

Stary Młyn
ole e n ho
f

Stawy PZW

350

a

am

Z
L. ł u g
D

Toczn a

F. Ch
opin

op

am

ole e n ho
-Z dr fa
ój

Stary Młyn

Kielich

K
Dom olej
asz ow

200 m

ró

a

na
to
rsk

Se

a

Nysa
Kło
dzk
a

A.

L.
Za

Se

o

niew
skie
g
Wł.
Bro

pina

op

Stawy PZW

C. K. N
orw
ida

As
ny
ka

C. K. N
orw
ida

A.
350

a

F. Ch
o

Masywu Śnieżnika

16°39’00”

16°39’20”

51

Droga
św. Jakuba

360

Toczn a

tk

a

da

wi

or

C.
K

na
to
rsk

a

C.
K

.N

on
ny
kK

zl a

.N

or

wi

a

da

k
ec

pi n a
F. Ch
opin

Las
K o mu n a l ny

Ku

F. Ch
o

dy
Zgo

370

aja

1M

KŁO D ZKA

na

a

50°17’40”

350

KŁODZ
KA

A. M
ic

1 Maja

na
leś
zy
ięd

a

PZU

ół

czn
ne ki
Sło Wysz

BYSTRZYCA
KŁODZKA

d

S

Na

ki

d

a

c
de
Su

Na

36
0

krzei

J. Słowackiego

ern
i

Ko
p

Droga
ś

Po

Prokurat.
Rejonowa

St
.O

Pa

MB
Łąkowa

S. Sem
połowsk
iej

Wojs
ka

50°18’00”

M

Ja
Pawna
ła I
I

1S

Oręż

ier
pn
ia

M.

kiewic
za

kiewic
za
A. M
ic

ow
a

Mi
od

od
ow
a
Mi

na

go

Szkoła
Muzyczna
Castle

rk Mi
ejskliskiego
pl. M.
Baszta Kłodzka Nadleśnictwo
SkłodowskiejStaro
Staro
byst
byst
i
-Curie
S
Bystrzyca Kł.
rzyc
rzyc
ze
ROD
Dom ie
ka
ka
350
krPręgierz
Zakład
Zakład
św. Michała z XVIII w. ow
O
k
Muz. Filumenistyczne
t.
Usług
Usług
Archanioła Koś
d
Przyjaciół
Przyjaciół
S
Mały
cie Śro
Gó
Gó
Leśnych
Leśnych
r na
r na
ln
350
Rynek
a
Baszta Rycerska
a
Bystr
Bystr
b
b
Pr
pl.
sk
zyca rzeżn
zyca rzeżn
zy
er
Wolności
ja
a
a
Dworzec PKP
yc
ci
UMiG R
Bystrzyca Kł.
Ratusz
Na
Na
pi
db
db
K
„Zgoda”
S
rz e
rz e
Brama rad ie
P
ż
ż
G ór
G ór
od Wodna z m
na
na
ina
na
M mi e j s ka kiefoto.
g
xxxxxxxxxxxx
ię d
o
św.
St
St
SenatoNepomucen
z yWójtostwo
.M
.M
l eśn a
rsk
on
on
L. Długopole Dolne
L. Długopole Dolne
a
i
i
I
I
u
u
św.
Jana
.
.
Dom
L. Waliszów
L. Waliszów
sz
sz
rew Pa
rew Pa
ki
ki
noJ. Ko
noJ. Ko
Nepomucena z XVIII w.
sk desk dews ch
ws ch
ńsk
ieg
ieg
Floria a
kie akie af
o
of
o
o
g
g
S
S
o
J. T
J. To
h
h
t. M
t. M
n
n
uw
uw e
e
on
on
im
im
ma
m
ius
ius
a
zk
zk
Wł
i Wł
i
50°17’40”
.O
.O
rka
rka
Góra Floriańska
Izba Pamięci
na
na
Rolnictwa Gmin
(Parkowa)
Krakowska
Nad
brzeż
na

lskiego

Kaplica
pogrzebowa

skw. Sybiraków
Hala sport.

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych

Miejsko-Gminny
Ośrodek
Kultury

Po
lsk
ie

IEWICZA

nn

Sł
on
ec
zn

a Po

350

Wojska

IENK

Bank
Spółdzielczy

Oczyszczalnia
ścieków

0
35

plac

T. Kościuszki
Miejsko-Gminny
Ośrodek Starob
ystr
Kultury
zycokj
W
ask
go

Po
lsk
ie

H. S

ln

ska

PKO

370

PSP

iej

a

Stary
Cmentarz

Zespół Szkół
Ogólnokształcących

pnick

Wojska

W I C ZA

ów
lisz
Wa 50°18’20”
y
ow a

ń
ria
Flo

1 Maja

M. Kono

PKOgo

Krakowska
Nad
brzeż
na

na

3

cza
A. Mickiewi

G ór

a
icz
A. kiew
c
Mi

a

ck

lna
Po

Spadzista

ICZA

a

go

IE W

ck

Polsk
ie

plac
Kasztanowa T. Kościuszki
Star
Kra
ob
kow
ystr
ska
zyck
a

Młyn
arsk 350
a

Zakład
Wodociągów
i Kanalizacji

ck
a
W
ojskPSP
a Po
lskie

Kosmiczn a

Woj
sk a

nowa

Targowisko Biedronka
Pepco
na
gari
J. Ga Banex
Str
aża
Sanmed

cza
A. Mickiewi

a

Kaszta

3

H. S
IENK

88
88
Urz.
Urz.
Netto
Skarbowy
Skarbowy
PKO
PKO
Bank
Bank
Biedronka
Santander
Santander
Pepco
na
gari
J. Ga Banex
Str H. S RossDworzec Autobus.
Rossaża IENmann
mann
KIE
Kom. Policji

Netto

Odrowąża
Tysiąclecia
Państwa Polskieg
o

Stadion

ża
ra
St

ars
k

yca

J. Gagarina

ICZA

lna
Po

By s t rz

370

ow
a

IE W

a

zta
n

a Pka
ols
kie
go

H. S
IENK

ck

Mł
yn

K as

Polna

50°18’00”

Wo
jsk

Stadion

Euromatch
Sp. z o.o.

A

ża
ra
St

Szkoła
Podstawowa
nr 2
Bys
trzy
Wo ca

Sta
ra

380

Willowa

ickiej
nopn

STR
AŻ
AC
K

a
icz
A. kiew
c
Mi

Osiedle Szkolne

a

Willow
a
Willowa

Orężna

Osiedlowa

Alior Bank

Lotnikó
w

Oręż

Ro

Willow
a

Intermarche
Media Expert

388

aP
ols
kie
go

Lotnik
ów

Lotnikó
w

Gosp. Bank
Spółdzielczy

jsk

0
38

Orężna

PolaAŻA
nic CK
a-Z
dró A
j

370

39
0

Lud
owa

tnic
za

bo

Lotnik
ów

Partner

zk a
od
N y sa Kł

STR

ars
k

0
38

M. Ko

Lud
ow
a

Cmentarz
Ko munalny

M. Konopnickiej

Orlik 2012

Willow
a

Abis

Willow
a

50°18’20”

Mo
wiodrze
wa -

16°39’20”

zko

16°39’00”

w. Jakuba

16°38’40”

Willowa

16°38’40”

Willowa

Widokowa

A

a

Nasze obce
Widokowa

16°38’20”

CK
ZY
TR
YS

yn

Wesoła

Nasze miejscowości

Góra Parkowa
388

Nasze miejscowości

Nasze obce
Czy wiesz, że?
Bystrzyca
nazywana
bywa
polskim Carcassonne – to z uwagi na zachowane średniowieczne
mury obronne i miastem zapałek
– to z uwagi na Muzeum Filumenistyczne, jedno z zaledwie kilku na
świecie.

Víte že?
Bystřice je nazývaná polským
Carcassone - kvůli dochovanému
středověkému městskému opevnění - a městem zápalek - kvůli
Filumenistickému muzeu, které je
jedním z mála na světě.

DŁUGOPOLE-ZDRÓJ_________

DŁUGOPOLE-ZDRÓJ__________

Bystrzyca Kłodzka – Mały Rynek

Miasta, miasteczka i wsie – czyli krótka podróż po znanych i mniej znanych
miejscowościach „Gór bez granic”

Města, městečka a vesnice - krátká
cesta po známých a méně známých
obcích „Hor bez hranic“

BYSTRZYCA KŁODZKA_______

KLADSKÁ BYSTŘICE_________

Położona tarasowo w Rowie Górnej Nysy
Bystrzyca Kłodzka ma średniowieczny
i królewski rodowód. Wczesne osadnictwo datowane jest już na XI w., a szybki
rozkwit miasta to przede wszystkim
zasługa przebiegającego tędy szlaku
handlowego łączącego Śląsk z Czechami.
W swojej historii przeżyła wojny, pożary,
powodzie, a nawet trzęsienie ziemi, co nie
zaszkodziło jej zabudowie w dużej mierze.
Po dziś dzień podziwiać można pamiętające XIV w. mury obronne z basztami
i poczuć ducha średniowiecznego miasta
przechadzając się wąskimi uliczkami biegnącymi dokładnie tak, jak setki lat temu.
Do najważniejszych zabytków należą gotycko-renesansowy kościół pw. św.
Michała Archanioła, znajdujący się na
Małym Rynku pręgierz z 1556 r., rynek
z XIX-wiecznym ratuszem i kamieniczkami z XVIII i XIX w. z zachowanymi
starszymi fragmentami oraz zespół dawnego kościoła ewangelickiego mieszczący
dziś unikatowe w skali świata Muzeum
Filumenistyczne. Bystrzyca najpiękniej
wygląda z otaczających ją wzgórz po drugiej stronie Nysy Kłodzkiej, polecamy więc
nie tylko spacer uliczkami Starego Miasta,
ale również samą panoramę miasta.
n www.turystyka.bystrzycaklodzka.pl

Kladská Bystřice s terasovitou polohu
v brázdě Horní Nisy, má středověký
a královský původ. Původní osadnictví je datované už do 11. stol. a rychlý
rozvoj města je zásluhou přede vším
obchodní cesty, která tudy probíhala
a která spojovala Slezsko s Českým královstvím. V minulosti přežila války, požáry, povodně a dokonce zemětřesení,
což však její zástavbu nijak zásadně nepoškodilo. Do dnešního dne lze při procházkách úzkými uličkami probíhajícími
přesně tak, jako před stovkami let, obdivovat městské opevnění s baštami
a vnímat ducha středověkého města.
K nejdůležitějším památkám patří goticko-renesanční Kostel sv. Archanděla Michaela, na Malém náměstí se
nacházející pranýř z 1556 roku, rynek
s radnicí z 19. stol. a městskými budovami z 18. a 19. stol. s dochovanými staršími fragmenty a komplex bývalého evangelického kostela, ve kterém
se dnes nachází světově výjimečné
Filumenistické muzeum. Bystřice
vypadá nejlépe z okolních kopců na
druhé straně Kladské Nisy, takže doporučujeme nejenom procházku ulicemi
historického jádra, ale také samotné
panoráma města.
n www.turystyka.bystrzycaklodzka.pl
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„Długopole je nádhernou ozdobou
jižní části kladské země, která je tak
bohatá na přírodní krásy. Někteří ji
nazývají šperkovnicí, jiní tvrdí, že je
idylou mezi slezskými lázněmi. Jako
v selance tu vládne klid, ticho, ničím
nerušená harmonie“ - tak se o tomto
lázeňském a turistickém městečku,
které se nachází nad Kladskou Nisou
u úpatí Bystřických hor, psalo v průvodci z 19. stol. I když to bylo už více
než před 100 léty, charakter a atmosféra tohoto nejmenšího z místních
lázeňských středisek se prakticky nezměnila. Jeho atmosféru vytváří historický 30-hektarový lázeňský park
(Park Zdrojowy) s krásnou lipovou
a javorovou pěší alejí, v jehož centru
se nachází ve 21. stol. modernizované
sanatorium Dom Zdrojowy s kolonádou (Pijalnia Uzdrowiskowa),
komplexním Centrem péče o lázeňské hosty. Unikátní v celostátním
měřítku je stylová kavárna „Horus“
z 19. stol., která se nachází v bývalém
evangelickém kostele na území tzv.
Východního parku.

„Długopole jest wdzięczną ozdobą południowej części, tak bogatej w cuda
natury, ziemi kłodzkiej. Jedni nazywają
je szkatułką kosztowności, inni twierdzą, że jest idyllą między uzdrowiskami
Śląska. Jak w sielance panuje tu spokój,
cisza, niezakłócona niczym harmonia” –
tak o tej położonej u stóp Gór Bystrzyckich, nad Nysą Kłodzką miejscowości
uzdrowiskowo-wypoczynkowej pisano
w XIX-wiecznym przewodniku. I choć
było to ponad 100 lat temu, charakter
i atmosfera tego najmniejszego spośród tutejszych kurortów uzdrowiska
w zasadzie się nie zmieniła. Jego klimat
tworzy zabytkowy 30-hektarowy Park
Zdrojowy z piękną wysadzaną starymi
lipami i klonami aleją spacerową, w centrum którego położony jest zmodernizowany już w XXI w. Dom Zdrojowy
z Pijalnią Uzdrowiskową i kompleksowym Centrum Obsługi Kuracjusza.
Unikatem w skali kraju jest znajdująca
się na terenie tzw. Parku Wschodniego funkcjonująca w dawnym kościele
ewangelickim z końca XIX w. stylowa
kawiarnia „Horus”.
Park Zdrojowy – Długopole-Zdrój
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Czy wiesz, że?
W 1900 r. w Długopolu uruchomiono pierwszy w Prusach elektryczny zegar kwiatowy, a w 1910 r.
założono tu pierwszy na Śląsku Teatr Plenerowy, prezentujący występy aktorów wiedeńskich.

Víte že?
V roce 1900 byly v Długopoli
zprovozněny první v Prusku elektrické květinové hodiny, a v 1910 tu
byl založeno první slezské venkovní
divadlo, které uvádělo představení
vídeňských herců.

GORZANÓW_________________

GORZANÓW________________

Mająca średniowieczny rodowód miejscowość znana jest przede wszystkim
z wybitnych walorów rekreacyjno-wypoczynkowych. Popularnym letniskiem stała się w XIX w., ciesząc się
wówczas mianem najpiękniejszej wsi
ziemi kłodzkiej, w której geograficznym centrum jest położona. Nieoceniony wkład w jej rozwój, tak gospodarczy jak kulturalny, miała skoligacona
z Habsburgami rodzina Herbersteinów.
Dzisiaj do Gorzanowa nadal przybywają ci, którzy poszukują ciszy i spokoju
w otoczeniu gór i lasów. Oko cieszy
odrestaurowywany, sięgający swoją
historią XVI w., kompleks pałacowo-parkowy. Niewiele sudeckich
rezydencji mogło się z nim równać.
Dziś swój blask odzyskuje dzięki działalności Fundacji „Pałac Gorzanów”.
Powoli staje się on lokalnym centrum
kulturalnym, odbudowując w ten sposób dawne tradycje, którym hołdowali
Herbersteinowie. Taką niewątpliwie
jest plan przywrócenia działającego tu
od początku XIX w. teatru dworskiego.
Sławne były niegdyś w całej Europie
grane w Gorzanowie na otwartym
powietrzu misteria Męki Pańskiej, podczas których wieś stawała się jedną
wielką sceną teatralną. Niezwykłym
zabytkiem jest kościół pw. św. Marii
Magdaleny z XIV w., przebudowany w XVII i XVIII w., który należy do
cenniejszych przykładów wczesnobarokowej architektury sakralnej Czech,
Moraw i ziemi kłodzkiej. Miejscowość
jest także znana ze źródeł mineralnych (dwa są eksploatowane – wody
„Cyranka” i „Mineral”) i Nepomucena
– patrona Pragi, który ma tutaj aż pięć
figur. Jest więc Gorzanów z pewnością
miejscem nietuzinkowym, wartym odwiedzenia z uwagi na historię, zabytki
i otaczającą przyrodę. Warto też dodać,

Obec středověkého původu je známá
zejména kvůli skvělým podmínkám
pro rekreaci a odpočinek. Populárním letoviskem se stala už v 19. stol.,
a v té době měla renomé nejkrásnější
vesnice kladské země, v jejíž zeměpisném středu se nachází. Neocenitelný
vliv na rozvoj, tak hospodářský, jakož
i kulturní, měla s Habsburky spřízněná rodina Herbersteinů. Dnes do
Gorzanowa jezdí ti, kteří hledají ticho
a klid v prostředí hor a lesů. Líbivý je
restaurovaný zámecký a parkový
komplex, který má svůj původ už
v 16. stol. Není mnoho sudetských
rezidencí, které by se s ním mohly
rovnat. Dnes je mu jeho lesk navrácen díky činnosti nadace „Pałac Gorzanów”. Pomalu se stává lokálním
kulturním centrem, čímž dochází
k obnově někdejších tradic, jimž holdovali Herbersteinové. Takovou je
bezesporu plán navrácení zámeckého
divadla, které tu fungovalo od začátku 19. stol. Kdysi byla po celé Evropě věhlasná v otevřeném prostředí
Gorzanowa hraná mystéria utrpení
Krista, během nichž se vesnice stávala jednou velkou divadelní scénou.
Výjimečnou památkou je kostel sv.
Máři Magdalény ze 14. stol., přestavěný v 17. a 18. stol., který pařil k nejcennějším příkladům kostelní raně
barokní architektury Čech, Moravy
a kladské země. Obec je známá také
z minerálních zřídel (dva jsou provozovány – vody „Cyranka” a „Mineral”)
a Jana Nepomuckého – patrona Prahy, který tu má až pět soch. Gorzanów je zcela jistě mimořádným místem, které stojí za to navštívit, ať to
kvůli dějinám, památkám nebo okolní
přírodě. Hodí se také podotknout, že
z centra vesnice vede naučná cesta historicko-přírodního charakteru
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iż z centrum miejscowości prowadzi
ścieżka edukacyjna o charakterze przyrodniczo-historycznym do wieży widokowej na szczycie góry Wapniarka.
n www.tmg.bystrzyca.pl
n Pałac Gorzanów C Podzamcze 8, Gorzanów
B +48 601 810 684 C http://palacgorzanow.pl

směřující k rozhledně na vrcholu hory
Wapniarka.
n www.tmg.bystrzyca.pl
n Pałac Gorzanów C Podzamcze 8, Gorzanów
B +48 601 810 684 C http://palacgorzanow.pl

HUTA______________________
Malinka, takřka zapomenutá vesnice
v Bystřických horách, která se nachází v krásné oblasti hřebene Wójtowska Równia. Za svoje jméno vděčí
sklárně, která tu fungovala do poloviny 15. stol. Její současné architektonické řešení pochází z konce 18. stol.
- doby opakované kolonizace vesnice, kterou provedli Herbersteinové,
majitelé gorzanowských statků. Je
pro místní region poněkud atypický,
na jedné straně potoka totiž stojí ve
stejných rozestupech domy a na druhé je pouze škola a hájovna. I když je
Huta takřka vylidněná, je často navštěvovaná turisty. Tady se totiž kříží
mnoho turistických cest. Zajímavosti
je také ve zdejších lesích schovaná
pevnost Fort Wilhelma a při cestě „Věčnost” vedoucí do Huty stojící
Strážce Věčnosti.

HUTA_______________________
Maleńka, niemal zapomniana wieś
w Górach Bystrzyckich, pięknie położona
w rejonie grzbietu Wójtowskiej Równi.
Swą nazwę zawdzięcza działającej tu
od połowy XV w. hucie szkła. Jej obecny
układ architektoniczny pochodzi z końca
XVIII w. – czasów ponownej kolonizacji
wsi przeprowadzonej przez właścicieli
dóbr gorzanowskich Herbersteinów.
Jest on dość nietypowy jak na ten rejon,
po jednej stronie strumienia bowiem
w równych odstępach stoją domy, a po
drugiej jest tylko szkoła i leśniczówka. Choć niemal wyludniona Huta jest
często odwiedzana przez turystów. Tu
bowiem przecina się wiele szlaków turystycznych. Atrakcją jest także ukryty
w tutejszych lasach Fort Wilhelma oraz
stojący przy prowadzącej do Huty drodze „Wieczność” Strażnik Wieczności.

IDZIKÓW___________________

IDZIKÓW____________________

Ležící podél dolního toku potoka Biała
Woda, na hranici Krowiarek a vysočiny
Wysoczyzna Idzikowa, velká dlouhá
vesnice, táhnoucí se v délce cca. 5 km.
Svoji turistickou renesanci prožívá již
několik let, když se stala zázemím pro
středisko Czarna Góra Resort. Osada
se středověkým původem přitahuje
nejenom svým malebným umístěním
a architektonickým řešením, které
pro zástavbu využívá terasy ve vrchní
části údolí, ale také památkami. Svědectvím její několikaset leté historie je
zejména kostel Nanebevzetí NPM,
který pravděpodobně vznikl ke konci
15. stol. - a je v kladské oblasti jedním z mála, na němž jsou dochovány
čitelné relikty pozdně goticko-renesančního kostela. Ve východním okraji
vesnice se nacházejí zříceniny hradu
z 13.-15. stol. a v horní části, bohužel zanedbaný renesančně-barokní
dvůr s farmou z 18. stol.

Położona wzdłuż dolnego biegu potoku Biała Woda, na granicy Krowiarek
i Wysoczyzny Idzikowa duża wieś łańcuchowa ciągnąca się na długości ok.
5 km. Swój turystyczny renesans przeżywa od kilku lat, pełniąc rolę zaplecza
dla ośrodka Czarna Góra Resort. Mająca
średniowieczny rodowód osada przyciąga nie tylko malowniczym położeniem
i układem architektonicznym wykorzystującym pod zabudowę terasy w górnej części doliny, ale również zabytkami.
Świadkiem jej kilkusetletniej historii jest
przede wszystkim wzniesiony prawdopodobnie pod koniec XV w. kościół pw.
Wniebowzięcia NMP - jeden z nielicznych na ziemi kłodzkiej, w którym
zachowane są czytelne relikty kościoła
późnogotycko-renesansowego.
Na
wschodnim skraju wsi znajdują się ruiny
zamku z XIII-XV w., a w górnej części
niestety zaniedbany dwór renesansowo-barokowy z folwarkiem z XVIII w.
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LASÓWKA____________________

LASÓWKA______________

Położona pomiędzy Górami Bystrzyckimi i Orlickimi, w Dolinie Dzikiej Orlicy,
na łagodnych zboczach Kłobuka przygraniczna wieś uznawana jest za jeden
z najpiękniejszych zakątków Kotliny
Kłodzkiej. Choć dziś ma charakter typowo turystyczny, przede wszystkim
dzięki wybitnym walorom krajobrazowym, bliskości Dusznik-Zdroju i Zieleńca oraz dobremu zagospodarowaniu
w bazę agroturystyczną i liczne szlaki,
niegdyś była miejscowością przemysłową. Założona tu w 1656 r. huta szkła
funkcjonowała z przerwami aż do lat 50.
ubiegłego wieku, a jej produkcja, m.in.
biżuterii z tzw. szkła czeskiego i kryształów cieszyła się dużą renomą. Z działających tu niegdyś browaru, fabryki zapałek i warsztatów tkackich także nie ma
śladu. Są natomiast doskonałe warunki
do wypoczynku i rekreacji oraz nieliczne
zabytki, spośród których na uwagę zasługuje wzniesiony z piaskowca w stylu
renesansowym w latach 1911-1912 kościół pw. św. Antoniego oraz drewniana zabudowa wsi.
n www.lasowka.info

Přihraniční vesnice ležící mezi Bystřickými a Orlickými horami, v údolí Divoké Orlice, na mírných svazích Kłobuka,
je považována za jedno z nejkrásnějších zákoutí Kladské kotliny. I když
dnes má typicky turistický charakter,
zejména díky nádherné krajině, blízkosti lázeňské obce Duszniki-Zdrój
a střediska Zieleniec a také díky dobré
agroturistické základně a velkému počtu tras, kdysi byla průmyslovou obcí.
V 1656 roce založená sklárna tady
fungovala s přestávkami až do 50. let
minulého století a její výroba, mj. bižuterie z tzv. českého skla a krystalů
měla značný věhlas. Po kdysi fungujícím pivovaru, sirkárně a tkalcovských
dílnách už také nenajdeme ani stopu.
Nadále však zůstávají dokonalé podmínky pro dovolenou a rekreaci a několik památek, mezi nimiž si pozornost
zaslouží pískovcový kostel sv. Antona postavený v létech 1911-1912 v renesančním stylu a dřevěná zástavba
vesnice.
n www.lasowka.info
Víte že?
V Lasówce se narodil Herman
Köhl - jeden ze světově nejznámějších pilotů. Do dějin se zapsal
hlavně jako člověk, který přeletěl
Atlantský oceán jako první. Stalo se
to v roce 1928.

Czy wiesz, że?
W Lasówce urodził się Herman
Köhl – jeden z najsławniejszych na
świecie pilotów. W historii zapisał
się przede wszystkim jako ten, który
pierwszy przeleciał przez Atlantyk.
Miało to miejsce w 1928 r.

MIĘDZYGÓRZE______________

MIĘDZYGÓRZE_______________

Stacja klimatyczna i miejscowość turystyczno-wypoczynkowa w jednym.
Międzygórze przyciąga wspaniałym
położeniem – na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, u stóp
Śnieżnika i unikalnym klimatem. To
także niekwestionowana stolica sportowo-rekreacyjna ziemi bystrzyckiej
(zwłaszcza dla amatorów narciarstwa
biegowego i zjazdowego) i świetna
baza wypadowa dla tych, którzy wybierają się w Góry Bystrzyckie, Bialskie i Masyw Śnieżnika.
n Więcej o Międzygórzu przeczytasz w rozdziale

Klimatická stanice a turistická a rekreační oblast v jednom. Vlčí Důl přitahuje
skvělou polohou - na území Sněžnické
chráněné krajinné oblasti, u úpatí Kralického Sněžníku, a výjimečným klimatem. Je to také nesporně sportovní
a rekreační hlavní město bystřické
oblasti (zejména pro nadšence do klasického a alpského lyžování) a skvělé
výchozí místo pro ty, kdo vyrážejí do
Bystřických nebo Bialských hor, či na
Kralický Sněžník.
n Více se o vesnici Vlčí Důl dočtete v kapitole „Hory bez

„Góry bez granic dla zdrowia i rekreacji”.
C www.miedzygorze.com.pl

hranic pro zdraví a rekreaci”.
C www.miedzygorze.com.pl
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Wojska Po l s k

MOSTOWICE_______________

MOSTOWICE________________

Powstała pod koniec XVI w. wieś
graniczna, której szczególny rozwój
przypadł na wiek XIX. Stała się wówczas najbardziej uprzemysłowioną
miejscowością w Górach Bystrzyckich, a to za sprawą funkcjonowania
tartaku, fabryki zapałek, małej wytwórni drewnianych zabawek i jedynej w Prusach szlifierni sztucznych
kamieni i szklanych pereł służących do
wyrobu biżuterii. Dzisiaj jest miejscem
typowo turystycznym. Doskonałe warunki klimatyczne i wypoczynkowe,
malownicze krajobrazy, bliskość Zieleńca i ośrodków narciarskich po drugiej stronie granicy w gminie Orlickié
Záhoři to jej podstawowe atuty. Z zabytków na uwagę zasługuje skromny
późnobarokowy kościół pw. Narodzenia NMP z końca XVIII w. oraz
XIX-wieczne chałupy mieszkalne.

Hraniční vesnice vzniklá v 16. stol., jejíž
hlavní rozvoj probíhal v 19. stol. Stala
se v té době nejprůmyslovější obcí
v Bystřických horách, a to z důvodu
fungování pily, sirkárny, malé dílny
na výrobu dřevěných hraček a jediné
pruské brusírny drahých kovů a skleněných perel, jež sloužily k výrobě
bižuterie. Dnes je typicky turistickým
místem. Dokonalé klimatické a rekreační podmínky, malebná krajina, blízkost Zieleńce a lyžařských středisek na
druhé straně hranice v Orlickém Záhoří, to jsou její hlavní přednosti. Z památek si pozornost zaslouží skromný
pozdně barokní kostel Narození
NPM z konce 18. stol. a obytné chalupy z 19. stol.

NOWA BYSTRZYCA __________
Velká vesnice se středověkým původem, nacházející se v údolí Bystřice
a Malé Bystřice. Od 18. stol. měla průmyslově zemědělský charakter, avšak
19. stol. s sebou přineslo také nápor
turistů. Probíhala tudy totiž trasa směrem k průsmyku Spalona a na horu
Jagodna. Turisticky je Nová Bystřice
známá také z dřevěné obytné zástavby, natolik ceněné a dobře dochované,
že se zde kdysi uvažovalo o vytvoření etnografického parku. Bohužel to
skončilo na úrovní plánů, avšak krásné chalupy - dřevěné, zděné a dřevěno-zděné - rozhodně stojí za to vidět.
Stejně jako nejcennější památku - na
ústředním místě vesnice stojící dřevěný kostel Nanebevzetí NPM z 1726
roku. Jeho interiér vyplňuje vybavení
povětšinou z 18. stol. a za zvláštní pozornost stojí barokní orgány poháněné
ručním měchem. Zajímavé jsou také do
oplocení zazděné švabachem psané
hřbitovní tabule z náhrobků z 19. stol.
ze hřbitova v okolí kostela, který byl založen v 17. stol., kdy zde ještě fungovala
smuteční kaple.

NOWA BYSTRZYCA __________
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Nasze obce

50°13’50”

Nasze miejscowości

Mająca średniowieczny rodowód duża
wieś położona w dolinie Bystrzycy
i Małej Bystrzycy. Od XVIII w. miała charakter przemysłowo-rolniczy, ale wiek
XIX przyniósł ze sobą także napływ
turystów. Biegł bowiem tędy szlak na
Przełęcz Spalona i Jagodną. Turystycznie Nowa Bystrzyca jest także znana
z drewnianej zabudowy mieszkalnej,
na tyle cennej i dobrze zachowanej,
że rozważano niegdyś utworzenie tu
parku etnograficznego. Niestety na
planach się skończyło, ale piękne chałupy – drewniane, murowane i drewniano-murowane - zdecydowanie
warto zobaczyć. Tak jak i najcenniejszy zabytek – stojący w centralnym
punkcie wsi drewniany kościół pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny z 1726 r. Jego wnętrze wypełnia
w większości XVIII-wieczne wyposażenie, a na szczególną uwagę zasługują
barokowe organy napędzane ręcznym
miechem. Ciekawe są także wmurowane w ogrodzenie tablice cmentarne
pisane niemieckim gotykiem z XIX-wiecznych nagrobków z otaczającego świątynię cmentarza założonego
w XVII w., kiedy istniała tu jeszcze kaplica przedpogrzebowa.

PORĘBA ____________________
Vznikla už ve 13. stol. jako česká předlokační aglomerace, takže má středověký původ. V 18. stol. byla počítána
k největším vesnicím v okolí a když
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Nasze obce

PORĘBA ____________________

její část převzala princezna Marianna
Oranžská, začali do ní proudit turisté,
hlavně lázeňští ze 3 km vzdáleného
Długopole-Zdrój. Tímto způsobem se
stala letoviskem, udržela si však také
svoje zemědělské a sadařské funkce.
Zajímavostí je, že ke konci 19. stol. se
Poręba proslavila skvělými švestkami
a dokonalou slivovicí. Její turistickou
expanzi, v 1938 roce navíc zesílenou
v důsledku výstavby sudetské dálnice,
zastavil výbuch 2. světové války. Dnes
ji turisté začínají opět navštěvovat.
K jejím největším zajímavostem patří
v roce 1576 postavený a na barokní
v 18. stol. přestavěný kostel sv. Šebestiána, vedle něj stojící kamenné
sousoší „Ukřižování”, originální pískovcový smírčí kříž, početné obytné
budovy z 18. a 19. stol. a majestátní
300-letý tis červený – jeden z největších v Sudetech.

Powstała już w XIII w. jako czeska
osada przedlokacyjna, ma więc średniowieczny rodowód. W XVIII w. zaliczała się do największych wsi w okolicy, a gdy jej część przejęła księżna
Marianna Orańska zaczęli napływać
do niej turyści, głównie kuracjusze
z oddalonego o 3 km Długopola-Zdroju. W ten oto sposób stała się
letniskiem, zachowała jednak swoje
funkcje rolnicze i sadownicze. Ciekawostką jest, iż pod koniec XIX w.
Poręba słynęła ze znakomitych śliwek
i doskonałej śliwowicy. Jej turystyczny rozwój, wzmocniony jeszcze przez
budowę odcinka Autostrady Sudeckiej w 1938 r., zahamował wybuch II
wojny światowej. Dzisiaj z powrotem
zaczynają odwiedzać ją turyści. Do
jej największych atrakcji zalicza się
zbudowany w 1576 r., a przebudowany na barokowy XVIII w. kościół pw.
św. Sebastiana, stojącą obok niego
kamienną grupę figuralną „Ukrzyżowanie”, oryginalny krzyż pokutny
z piaskowca, liczne budynki mieszkalne z XVIII i XIX w. oraz okazały
300-letni cis pospolity – jeden najokazalszych w Sudetach.

RUDAWA ___________________
Malá turistická a rekreační vesnice
s malebnou polohou v Bystřických
horách ve zúžení údolí Divoké Orlice,
u úpatí Jagodné. Její historie sahá do 16.
stol. Od dob vzniku do poloviny 18. stol.
měla typicky průmyslový charakter. Její
rozvoj byl postaven na tkalcovském
a metalurgickém průmyslu, těžení rud
železa a mědi, a dále na fungování pily
a palírny. V roce 1840 se majitelkou Rudawy stala princezna Marianna Oranžská, již celá kladská oblast zavděčuje
svůj turistický rozmach. Na území vesnice se nachází historický zděný hřbitovní kostel, postavený v roce 1769
v barokním slohu. Na turisty čeká malý
počet malebně umístěných agroturistických hospodářství a rekreační středisko „Orlica“, které se nachází poblíž
vodní nádrže na Divoké Orlici.

RUDAWA _______________
Malowniczo położona w Górach Bystrzyckich w przewężeniu Doliny Dzikiej
Orlicy, u stóp masywu Jagodnej, niewielka wieś turystyczno-wypoczynkowa. Jej historia sięga XVI w. Od czasów
założenia do połowy XVIII w. miała charakter typowo przemysłowy. Jej rozwój
opierał się o przemysł tkacki, metalurgiczny, eksploatację rud żelaza i miedzi, a także działanie tartaku i gorzelni.
W 1840 r. właścicielką Rudawy została
księżna Marianna Orańska, której cała
ziemia kłodzka zawdzięcza swój turystyczny rozkwit. Na terenie wsi znajduje się zabytkowy murowany kościół
cmentarny wzniesiony w 1769 r. w stylu barokowym. Na turystów czekają
malowniczo położone nieliczne jeszcze
gospodarstwa agroturystyczne i znajdujący się w pobliżu zalewu na Dzikiej
Orlicy ośrodek wypoczynkowy „Orlica”.

SPALONA ___________________
Spalona - jedno z lyžařských středisek
oblasti „Hor bez hranic“ se nachází pod
průsmykem Spalona, nejdůležitějším
turistickým a silničním uzlem v srdci
Bystřických hor. Svůj název získala
pravděpodobně v důsledku požáru
z roku 1473, který likvidoval zdejší lesy.
V minulých dobách měla průmyslový
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SPALONA___________________

charakter, těžila se zde železná ruda,
později tu fungovala sklárna. Na přelomu 19. a 20. stol. se začala rozvíjet
v turistickém směru, a to v důsledku
vybudování chaty „Jagodna“ v 1895
roce, která funguje dodnes. Turisty
přitahuje funkční běžecký areál - Lyžařská stanice „Spalona“, která díky
specifickému klimatu a nadmořské
výšce nabízí dokonalé podmínky pro
zimní sporty.

Spalona – jeden z ośrodków narciarskich obszaru „Gór bez granic” położony pod Przełęczą Spalona, najważniejszym węzłem turystycznym
i drogowym w sercu Gór Bystrzyckich. Swą nazwę wywodzi najprawdopodobniej od wielkiego pożaru
z 1473 r., który pustoszył tutejsze lasy.
W dawnych czasach miała charakter
przemysłowy, wydobywano tu rudę
żelaza, potem działała tu huta szkła.
Na przełomie XIX i XX w. zaczęła się
rozwijać w kierunku turystycznym,
a to za sprawą wybudowania w 1895 r.
działającego po dziś dzień schroniska
„Jagodna”. Turystów przyciąga funkcjonujący tu ośrodek narciarski – Stacja narciarska „Spalona”, który dzięki
specyficznemu klimatowi i wysokości
nad poziomem morza oferuje doskonałe warunki do uprawiania sportów
zimowych.

Víte že?
V chatě „Jagodna“ se můžete
posadit na stylové sedačce, na které
prý rád sedával samotný Herman
Goering. Vrchní velitel Luftwaffe do
těchto oblastí jezdíval na lov na přelomu 30. a 40. let.

STARA ŁOMNICA ____________
Jedna z nejstarších vesnic kladské
oblasti, založená Čechy na začátku
13. stol. jako předlokační aglomerace.
Existují však důkazy o tom, že už v 10.
stol. zde stál malý hrádek! V 19. stol.,
stejně jako mnoho okolních obcí, plnila
funkci letoviska. Bohatá a dlouhá historie Staré Lomnice po sobě zanechala
mnoho stop. Nejcennější památkou
je bezesporu kostel sv. Markéty ze
14. stol., který za svůj aktuální tvar
vděčí přestavbě z 16. a 18. stol. V obci
se také nacházejí tři renesanční zámecké komplexy (prostřední z 15.
stol. a vrchní a spodní ze 16.-18. stol.)
- dnes ve velice špatném stavu, které
však skrývají mnoho pokladů a tajemství, jakými jsou na příklad ve vrchním
zámečku objevená freska pokrývající
strop tzv. zámecké kanceláře. Jejich
dějiny jsou spojené s vynikající rytířskou rodinou von Pannewitz.

Czy wiesz, że?
W schronisku „Jagodna” możesz
przysiąść na stylowej kanapie, na
której podobno chętnie przesiadywał sam Herman Goering. Naczelny dowódca Luftwaffe przyjeżdżał
w te okolice na przełomie lat 30.
i 40. na polowania.

STARA ŁOMNICA____________
Jedna z najstarszych wsi ziemi kłodzkiej
założona przez Czechów w początkach XIII w. jako osada przedlokacyjna. Istnieją jednak dowody na to, że
mały gródek istniał w tym miejscu już
w X w.! W wieku XIX podobnie jak
wiele okolicznych miejscowości pełniła
funkcję letniska. Bogata i długa historia
Starej Łomnicy pozostawiła po sobie
dużo śladów. Najcenniejszym zabytkiem jest niewątpliwie kościół pw.
św. Małgorzaty z XIV w., który swój
obecny kształt zawdzięcza przebudowie z XVI i XVIII w. We wsi znajdują się
też trzy renesansowe zespoły dworskie (środkowy z XV w. oraz górny
i dolny z XVI-XVIII w.) – dziś w bardzo
złym stanie, ale kryją wiele skarbów
i tajemnic, takich jak chociażby odkryty
w dworze górnym fresk pokrywający

STARY WALISZÓW___________
Dlouhá vesnice se starým historickým
původem, sahajícím až do 13. stol.
Někteří historikové se domnívají, že
na území vesnice existoval hrad Koblitzburg (Kobylica), dohlížející na starou
obchodní cestu směrem k průsmyku
Przełęcz Międzyleska. Vesnice byla po
celou svoji dlouhou historii dobře rozvinutá a bohatá, což se nezměnilo ani
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strop tzw. kancelarii dworskiej. Ich historia związana jest ze znamienitą rycerską rodziną von Pannewitz.

po 2. světové válce. Dodnes bylo dochováno prostorové uspořádání lánové vesnice, které bylo obohaceno
o zámecké a panské stavby a početný komplex staré zástavby z 19.-20.
stol. V registru památek se nachází
také kostel sv. Vavřince z přelomu
19. a 20. stol., početné kapličky, sochy
a kříže, mj. dvě barokní zděné kapličky z 18. stol. a barokní zděný zámeček
z 18. stol., notně přestavěný ke konci
19. stol. s neogotickou části lemovanou věžičkami.

STARY WALISZÓW___________
Wieś łańcuchowa o starym rodowodzie historycznym, sięgającym XIII w.
Niektórzy historycy przypuszczają, że
na terenie wsi istniał gród Koblitzburg
(Kobylica), strzegący starego traktu
handlowego w kierunku Przełęczy
Międzyleskiej. W całej swojej długiej
historii wieś była dobrze rozwinięta
i bogata, co nie zmieniło się nawet po II
wojnie światowej. Po dziś dzień zachował się układ przestrzenny wsi łańcuchowej, wzbogacony założeniami
dworsko-folwarcznymi i liczny zespół starej zabudowy z XIX-XX w.
W rejestrze zabytków znajduje się
także kościół pw. św. Wawrzyńca
z przełomu XIX i XX w., liczne kapliczki,
figury i krzyże przydrożne, m.in. dwie
barokowe domkowe murowane kapliczki z XVIII w. oraz dwór barokowy,
murowany z XVIII w., przebudowany
znacznie w końcu XIX w. z częścią neogotycką flankowaną wieżyczkami.

WILKANÓW________________
Středověká lánová vesnice táhnoucí se v délce více než 6 km podél řeky
Wilczka. V 19. stol. populární letovisko,
kterým probíhal živý turistický ruch
k vodopádu Wilczky a na Kralický
Sněžník, už léta nemá svůj status rekreační vesnice. Avšak nadále jsou odsud vidět krásná a široká panoramata
Bystřických hor a Kralického Sněžníku.
Zajímavé jsou také památky. Kostel
sv. Jiřího je v kladské oblasti prvním
příkladem vesnického halového kostela
s emporou. Vznikl jako zámecký svatostánek pro nepříliš vzdálenou rezidenci
hraběte von Althann - jednu z nejvzácnějších barokních rezidenci kladské země, která se v této oblasti stala
prvním příkladem použití italského
manýristického raně barokního řešení
bytové architektury. Dnes je bohužel
ve velice špatném stavu, i když nadále
lze pozorovat její někdejší krásu.

WILKANÓW________________
Średniowieczna
wieś
łańcuchowa
ciągnąca się na długości ponad 6 km
wzdłuż rzeki Wilczki. Znane XIX-wieczne letnisko, przez które prowadził ożywiony ruch turystyczny do Wodospadu
Wilczki i na Śnieżnik, przez lata utraciło
swój statut miejscowości wypoczynkowej. Niezmiennie jednak roztaczają
się stąd piękne i rozległe panoramy Gór
Bystrzyckich i Masywu Śnieżnika. Ciekawe są także zabytki. Kościół pw. św.
Jerzego to pierwszy na ziemi kłodzkiej
przykład wiejskiego kościoła emporowo-halowego. Powstał jako świątynia
dworska nieopodal wiejskiej rezydencji
hrabiów von Althann - jednej z najzacniejszych, barokowych rezydencji na
ziemi kłodzkiej, będącej pierwszym na
tym obszarze przykładem zastosowania
rozwiązań z zakresu włoskiej, manierystyczno-wczesnobarokowej architektury rezydencjonalnej. Dziś niestety jest
w bardzo złym stanie, choć nadal widać
jego dawne piękno.

WÓJTOWICE________________
Jedna z prvních vesnic kladské oblasti, jejíž založení je datováno na
1318 rok a je připisováno Jakubovi
Rückerovi. Už v 19. stol. zde fungovaly hospody přijímající letní turisty, avšak turistický rozvoj vesnice
zastavila 2. světová válka. Dnes
jsou zpět rekreační střediska a letní
domy, a Wójtowice plní roli dokonalé
výchozí základny pro Bystřické, Orlické a Stolové hory. Okolí je dokonalé pro provozování zimních sportů
a pěší a cyklistické túry. Krásné panorama údolí Lomnické Bystřice a Jagodné zanechává nezapomenutelné
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WÓJTOWICE________________

vzpomínky. Památky vesnice nejsou
nijak zásadní, avšak za pozornost
stojí kostel sv. Máři Magdalény
z 20. let 19. stol., zajímavá horská
kaple z let 1862-1877 a komplex
starých obytných a hospodářských budov ze 17.-19. stol.

Jedna ze starszych wsi ziemi kłodzkiej,
której założenie datuje się na 1318 r.
i przypisuje Jakubowi Rückerowi. Już
w XIX w. funkcjonowały tu gospody
przyjmujące letników, jednak turystyczny rozwój wsi zahamowała II wojna światowa. Dziś z powrotem są tutaj
ośrodki wczasowe i domy letniskowe,
a Wójtowice pełnią rolę doskonałej
bazy wypadowej w Góry Bystrzyckie,
Orlickie i Stołowe. Okolica świetnie
nadaje się też do uprawiania sportów
zimowych oraz pieszych i rowerowych
wędrówek. Piękna panorama doliny
Bystrzycy Łomnickiej i Jagodnej pozostawia niezapomniane wspomnienia.
Substancja zabytkowa wsi nie jest
znacząca, niemniej jednak na uwagę zasługuje kościół pw. św. Marii
Magdaleny z lat 20. XIX w., ciekawa
kaplica górska z lat 1862-1877 oraz
zespół starych domów mieszkalno
‑gospodarczych z XVII-XIX w.

ZALESIE____________________
Malá vesnice s polohou na dně úzkého hluboce zařízlého údolí Drwiny, protékající mezi hřebeny Koszely
a Kościelné. Vznikla ke konci 13. nebo
na začátku 14. stol. a z tohoto období se dochovala spodní část lesní
lánové vesnice, charakteristická pro
středověké zalesněné horské oblasti.
Nejdůležitější památkou Zálesí je z 18.
stol. pocházející dřevěný kostelík
sv. Archanděla Michaela, jeden ze
čtyř dochovaných v kladské oblasti.
Vnitřek, kromě bohatého barokního
vybavení, skrývá výjimečnou polychromii znázorňující scény ze Starého a Nového zákona. Kolem kostelíku
se nachází hřbitov založený asi 100 let
před postavením svatyně, na němž
se dochovaly staré náhrobky. Kromě
toho ve vsi stojí za pozornost obytná
a hospodářská zástavba, většinou
s dřevěnou nebo dřevěno-zděnou
konstrukci. Celek vytváří neskutečně
malebnou scenérii charakteristickou
pro tuto část Bystřických hor.

ZALESIE_____________________
Niewielka wieś znajdująca się w dnie
wąskiej głęboko wciętej doliny Drwiny pomiędzy grzbietami Koszeli i Kościelnej. Powstała pod koniec XIII lub
na początku XIV w., i z tego okresu
zachował się w jej dolnej części układ
wsi łańcuchowej, charakterystyczny
dla średniowiecznych zalesionych
obszarów górskich. Najważniejszym
zabytkiem Zalesia jest XVIII-wieczny
drewniany kościół pw. św. Michała
Archanioła, jeden z czterech zachowanych na ziemi kłodzkiej. W swoim
wnętrzu, poza bogatym barokowym
wyposażeniem, kryje niezwykłą polichromię przedstawiającą 56 scen ze
Starego i Nowego Testamentu. Wokół
kościółka znajduje się cmentarz założony ok. 100 lat przed wzniesieniem
świątyni, na którym zachowały się
stare nagrobki. Poza tym we wsi na
uwagę zasługuje zabudowa mieszkalna i mieszkalno-gospodarcza,
w większości o konstrukcji drewnianej lub drewniano-murowanej. Całość
tworzy niezwykle malowniczy krajobraz charakterystyczny dla tej części
Gór Bystrzyckich.

Na české straně

ORLICKÉ ZÁHOŘÍ ___________
Velká přihraniční horská obec s malebnou polohou v údolí Divoké Orlice, jejíž
historie sahá do 16./17. stol. Její hospodářský rozvoj souvisel hlavně s hutní a dřevozpracující činností, která
vzkvétala také v nedalekých vesnicích.
Dnes má typicky turistický charakter.
Je skvělým výchozím místem do Orlických a Bystřických hor. Je ideální pro
letní nebo zimní dovolenou, jsou tu
totiž vleky, běžecké a sjezdové trasy,
cyklistické trasy a několik penzionů.
Zástavba má charakteristické „hadovité“ uspořádání. Stále je zde možno potkat několik architektonických zajímavých objektů sudetského stavitelství
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Kościół w Neratovie

By

Malá česká osada ležící několik stovek
metrů od polské hranice. Kdysi obydlená hlavně sudetskými Němci, od
17. stol. byla populární kvůli poutím.
Věřící přicházeli do Neratova s prosbou směrovanou Marii, jejíž zázračná
dřevěná socha se nacházela ve zdejší
malé kapličce od 1661 roku. A právě
kvůli těmto poutím bylo rozhodnuto
o postavení kostela - symbolizujícího
dnes složitou historii osady. Impozantní svatyně vznikla na přelomu 17./18.
stol. 10. května 1945 ji takřka zcela zničil projektil Červené armády. Na Neratov se prakticky zapomnělo a kostel
c in
měl být rozebrán. Došly
však peníze.
a

k

NERATOV V ORLICKÝCH
HORÁCH __________________

Potoc

Orlické Záhoří tvoří větší aglomeraci, složenou z Bedřichovky, Černé
Vody, Jadrné, Kunštátu, Trčkova
a Zelenky.

Orlické Záhoří tworzy większą aglomerację, w skład której wchodzą
Bedřichovka, Černá Voda, Jadrná,
Kunštat, Trčkov i Zelenka.
CZERMNA

Niewielka czeska osada położona kilkaset metrów od polskiej granicy. Zamieszkana niegdyś głównie przez sudeckich
Niemców, od XVII w. była popularnym
celem pielgrzymek. Wierni przybywali
do Neratova, by prosić o łaski Maryję,
której cudowna drewniana figura znajdowała się w tutejszej niewielkiej kapliczce od 1661 r. To właśnie za sprawą
ruchu pielgrzymkowego zdecydowano
o budowie kościoła – symbolizującego
dziś trudną historię miasteczka. Imponująca świątynia powstała na przełomie
XVII/XVIII w. 10 maja 1945 r. zniszczył ją
niemal doszczętnie pocisk Armii Czerwonej. O Neratovie niemal zapomniano,
a kościół miał zostać rozebrany. Zabrakło
jednak funduszy. To kolejny cud, jaki wydarzył się w tym miejscu. Dziś świątynia,
choć nie ma w niej śladu po bogatym
barokowym wyposażeniu, nadal zachwyca i przyciąga tłumy. A to za sprawą
szklanego dachu w kształcie krzyża, który robi niesamowite wrażenie. Napływ
turystów przywrócił Neratov do życia,
a my zachęcamy do odwiedzenia tego
niezwykłego miejsca.

ce

Malowniczo położona w Dolinie Dzikiej
Orlicy duża górska miejscowość przygraniczna, której historia sięga XVI/
XVII w. Jej rozwój gospodarczy związany był przede wszystkim z działalnością hutniczą i stolarską, rozwijaną
także w pobliskich wsiach. Dzisiaj ma
charakter typowo turystyczny. Stanowi
doskonałą bazę wypadową w Góry Orlickie i Góry Bystrzyckie. Jest idealna na
wypoczynek letni i zimowy, znajdują się
tutaj bowiem wyciągi, narciarskie trasy
zjazdowe i biegowe, trasy rowerowe
oraz kilka pensjonatów. Zabudowa wsi
ma charakterystyczny „wężowy” charakter. Można tu jeszcze spotkać kilka
ciekawych architektonicznie obiektów
budownictwa sudeckiego z XIX w. Charakter zabytkowy ma wzniesiony w II
połowie XVIII w. późnobarokowy kościół pw. św. Jana Chrzciciela.

Zdobn
ic e

ORLICKÉ ZÁHOŘÍ ___________

PAVLIŠOV

NERATOV V ORLICKÝCH
HORÁCH ___________________

19. stol. Historický charakter má ve 2.
pol. 18. stol. postavený pozdně barokní kostel sv. Jana Křtitele.
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Po czeskiej stronie

Zalew

Podlesi

Co, gdzie, kiedy?

Co, kde, kdy?

Informator
turystyczny

Krátká cestovní
příručka

TELEFONY ALARMOWE
I INFORMACYJNE___________

NOUZOVÁ ČÍSLA A
INFORMACE__________

hTelefon alarmowy – tel. 112
hPolicja – tel. 997, +48 74 811 11 03
hStraż pożarna – tel. 998, +48 74 811 54 00
hPogotowie ratunkowe
– tel. 999, +48 74 811 39 99
hSzpital – ul. S. Okrzei 49,
tel. +48 74 811 15 77
hGOPR – Grupa Sudecka,
ul. Śnieżna 23c, Międzygórze,
tel. +48 601 100 300, 985
hUrząd Miasta i Gminy Bystrzyca
Kłodzka, Plac Wolności 1,
tel. +48 74 811 76 05,
www.bystrzycaklodzka.pl

hNouzový telefon: 112
hPolicie: 997, 74 811 11 03
hHasiči: 998, 74 811 54 00
hAmbulance: 999, 74 811 39 99
Nemocnice, ul. S. Okrzei 49,
tel. +48 74 811 15 77
hHorská záchranná služba - GOPR –
Grupa Sudecka, ul. Śnieżna 23c, Vlčí
Důl, tel. +48 601 100 300 lub 985
hÚřad města a obce Kladská Bystřice,
Plac Wolności 1, tel. +48 74 811 76 05,
www.bystrzycaklodzka.pl

KULTURA___________

hMěstské a obecní kulturní středisko, ul. Wojska Polskiego 20,
Bystrzyca Kłodzka,
tel./fax +48 74 811 05 91
hFilumenistické muzeum,
Mały Rynek 1, Bystrzyca Kłodzka,
tel./fax +48 74 811 06 37,
www.muzeum-filumenistyczne.pl
hIzba Pamięci Rolnictwa Gmin Masywu Śnieżnika, ul. Kolejowa 5,
Bystrzyca Kłodzka, tel. +48 74 811 25 27
hVeřejná knihovna města a obce,
podzemí knihovny,
Pl. Wolności 16 (wejście od ul. Okrzei),
tel. +48 74 811 14 47,
www.biblioteka.bystrzyca.pl
hStátní hudební škola I. a II. stupně,
ul. S. Okrzei 34,
Bystrzyca Kłodzka, tel. +48 74 811 03 49,
www.psm.bystrzyca.pl

KULTURA_______________

hMiejsko Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Wojska Polskiego 20,
Bystrzyca Kłodzka,
tel./fax +48 74 811 05 91
hMuzeum Filumenistyczne,
Mały Rynek 1, Bystrzyca Kłodzka,
tel./fax +48 74 811 06 37,
www.muzeum-filumenistyczne.pl
hIzba Pamięci Rolnictwa Gmin Masywu Śnieżnika, ul. Kolejowa 5,
Bystrzyca Kłodzka, tel. +48 74 811 25 27
hBiblioteka Publiczna Miasta i Gminy,
podziemia biblioteczne,
Pl. Wolności 16 (wejście od ul. Okrzei),
tel. +48 74 811 14 47,
www.biblioteka.bystrzyca.pl
hPaństwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia, ul. S. Okrzei 34,
Bystrzyca Kłodzka,
tel. +48 74 811 03 49,
www.psm.bystrzyca.pl

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ
CENTRA A OBSLUHA
TURISTŮ ___________

PUNKTY INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ ____________

hCentrum pro turistické informace,
kancelář Asociace obcí Kralického
Sněžníku,
Plac Wolności 17, Bystrzyca Kłodzka,
tel. +48 74 811 76 76, +48 74 811 76 77,
www.turystyka.bystrzycaklodzka.pl
hTowarzystwo Miłośników Gorzanowa,
ul. Kłodzka 8, Gorzanów,
tel. +48 607 799 271, +48 74 812 10 06,
hSchronisko PTTK „Jagodna”,
Spalona 6, tel. +48 74 811 98 16,
www.jagodna.com
hSekce PTTK,
ul. Wojska Polskiego 2/9, Międzygórze,
tel./fax +48 74 813 51 95,

hCentrum Informacji Turystycznej,
Biuro Związku Gmin Śnieżnickich,
Plac Wolności 17, Bystrzyca Kłodzka,
tel. +48 74 811 76 76, +48 74 811 76 77,
www.turystyka.bystrzycaklodzka.pl
hTowarzystwo Miłośników Gorzanowa,
ul. Kłodzka 8, Gorzanów,
tel. +48 607 799 271, +48 74 812 10 06,
hSchronisko PTTK „Jagodna”,
Spalona 6, tel. +48 74 811 98 16,
www.jagodna.com
hOddział PTTK,
ul. Wojska Polskiego 2/9, Międzygórze,
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tel./fax +48 74 813 51 95,
www.pttkmiedzygorze.ta.pl
hCentrum Obsługi Kuracjusza,
ul. Wolna 2, Długopole-Zdrój,
tel. +48 74 813 90 45, +48 74 813 90 51,
www.uzdrowisko-ladek.pl
hPunkt Informacji Turystycznej Orlické Záhoří, Orlické Záhoří 34,
tel. +420 494 542 033, +420 725 081 136,
www.orlickezahori.eu

www.pttkmiedzygorze.ta.pl
hCentrum Obsługi Kuracjusza,
ul. Wolna 2, Długopole-Zdrój,
tel. +48 74 813 90 45, +48 74 813 90 51,
www.uzdrowisko-ladek.pl
hTuristické informační centrum Orlické Záhoří, Orlické Záhoří 34,
tel +420 494 542 033, +420 725 081 136,
www.orlickezahori.eu

SPORT, REKREACE,
TURISTIKA ___________

SPORT, REKREACJA,
TURYSTYKA ___________

hSportovní stadion, ul. Mickiewicza 14,
Bystrzyca Kłodzka, tel. +48 74 811 76 75
hVenkovní posilovna:
Bystrzyca Kłodzka:
ul. Górna, ul. A. Mickiewicza (sportovní
stadion),
Długopole-Zdrój ((lázeňský park),
tel. +48 74 811 76 75
hTenisové kurty, ul. Strażacka,
Bystrzyca Kłodzka, tel. +48 74 811 76 75
hPolyfunkční hřiště „Orlik 2012”,
ul. Ludowa, Bystrzyca Kłodzka,
tel. +48 74 811 76 75

hStadion sportowy, ul. Mickiewicza 14,
Bystrzyca Kłodzka, tel. +48 74 811 76 75
hSiłownia zewnętrzna:
Bystrzyca Kłodzka:
ul. Górna, ul. A. Mickiewicza (stadion
sportowy),
Długopole-Zdrój (park zdrojowy),
tel. +48 74 811 76 75
hKorty tenisowe, ul. Strażacka,
Bystrzyca Kłodzka, tel. +48 74 811 76 75
hBoisko wielofunkcyjne „Orlik 2012”,
ul. Ludowa, Bystrzyca Kłodzka,
tel. +48 74 811 76 75

PŮJČOVNA LYŽAŘSKÉHO A
CYKLISTICKÉHO VYBAVENÍ _

WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU
NARCIARSKIEGO I
ROWEROWEGO ___________

hSportovní a cyklistická prodejna,
servis, půjčovna kol a hůlek pro
Nordic Walking, ul. J. Słowackiego 3,
Bystrzyca Kłodzka,
tel. +48 74 644 14 41, 515 186 430
hStrefa „Vlčí Důl” i Strefa „Spalona”
– půjčovna lyžařského a cyklistického
vybavení, nosiček na děti, hůlek pro
Nordic Walking, školení Nordic Walking, organizace pěších a cyklistických
výletů s dopravou na Černou horu a
do Spaloného, ul. Wojska Polskiego 6a,
Międzygórze, tel. +48 502 526 564, www.
miedzygorze.com.pl
hPůjčovna lyží u lyžařského vleku v
obci Spalonaj,
tel. +48 74 811 90 39, +48 695 420 688
hPůjčovna lyžařského vybavení,
Orlické Záhoří
• tel. + 420 771 125 888,
www.arealcernavoda.cz
• tel. +420 603 518 498,
www.bedrichovka.cz
hPůjčovna lyžařského vybavení,
trojkolek a kol,
Deštné v Orlických horách,
tel. +420 494 663 384,
www.skicentrumdestne.cz
www.facebook.com/skicentrum
hPůjčovna cyklistického vybavení,
Deštné v Orlických horách,

hSklep rowerowo-sportowy, serwis,
wypożyczalnia rowerów i kijków do
Nordic Walking, ul. J. Słowackiego 3,
Bystrzyca Kłodzka,
tel. +48 74 644 14 41, 515 186 430
hWypożyczalnia „Gigant”,
ul. Sempołowskiej 2,
Bystrzyca Kłodzka,
tel. +48 531 754 866
hStrefa „Międzygórze” i Strefa
„Jagodna” – wypożyczalnia sprzętu
narciarskiego i rowerowego, nosidełek dla
dzieci, kijków do Nordic Walking, szkolenia Nordic Walking, organizacja wycieczek
pieszych i rowerowych z dowozem do
Czarnej Góry i Spalonej, ul. Wojska Polskiego 6a, Międzygórze, tel. +48 502 526
564, www.miedzygorze.com.pl
hWypożyczalnia nart przy wyciągu
narciarskim w Spalonej,
tel. +48 74 811 90 39, +48 695 420 688
hWypożyczalnie sprzętu narciarskiego, Orlické Záhoří
• tel. + 420 771 125 888,
www.arealcernavoda.cz
• tel. +420 603 518 498,
www.bedrichovka.cz
hWypożyczalnia sprzętu narciarskiego, trójkołowców i rowerów,
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Co, gdzie, kiedy?
Deštné v Orlických horách,
tel. +420 494 663 384,
www.skicentrumdestne.cz
www.facebook.com/skicentrum
hWypożyczalnie sprzętu rowerowego,
Deštné v Orlických horách,
tel. +420 720 959 121, +420 603 213 266,
www.lanovyparkdestne.cz

tel. +420 720 959 121, +420 603 213
266, www.lanovyparkdestne.cz

BANKOMATY_

hBank Santander Bank –
ul. A. Mickiewicza 8, Bystrzyca Kłodzka
hBank PKO BP - Pl. Wolności 10,
ul. A. Mickiewicza 4, Bystrzyca Kłodzka
hBank BNP Paribas ul. Wojska Polskiego 20,
Bystrzyca Kłodzka
hBank Spółdzielczy –
ul. H. Sienkiewicza 2, Bystrzyca Kłodzka
hPaństwowy Bank Spółdzielczy w
Strzelinie – Os. Szkolne 106/17

BANKOMATY___________

hBank Santander Bank –
ul. A. Mickiewicza 8, Bystrzyca Kłodzka
hBank PKO BP - Pl. Wolności 10,
ul. A. Mickiewicza 4, Bystrzyca Kłodzka
hBank BNP Paribas ul. Wojska Polskiego 20,
Bystrzyca Kłodzka
hBank Spółdzielczy –
ul. H. Sienkiewicza 2, Bystrzyca Kłodzka
hPaństwowy Bank Spółdzielczy
w Strzelinie – Os. Szkolne 106/17

LÉKÁRNY_

hLékárna „Bystrzycka”, ul. Okrzei 12,
Bystrzyca Kłodzka,
tel. +48 74 811 14 21,
hLékárna Herbena”, Os. Szkolne 10,
Bystrzyca Kłodzka,
tel. +48 74 811 10 10,
hLékárna „Centralna”,
ul. A. Mickiewicza 15, Bystrzyca Kłodzka,
tel. +48 74 811 42 97,
hLékárna „Przy Netto”,
ul. A. Mickiewicza 3, Bystrzyca Kłodzka,
tel. +48 74 869 87 41
hLékárna „Słoneczna”,
Pl. Wolności 28-29, Bystrzyca Kłodzka
tel. +48 74 866 88 45
hLékárna „Rodzinna”, ul. Strażacka 11,
Bystrzyca Kłodzka,
tel. +48 74 866 89 78

APTEKI___________

hApteka „Bystrzycka”, ul. Okrzei 12,
Bystrzyca Kłodzka, tel. +48 74 811 14 21,
hApteka „Herbena”, Os. Szkolne 10,
Bystrzyca Kłodzka, tel. +48 74 811 10 10,
hApteka „Centralna”,
ul. A. Mickiewicza 15, Bystrzyca Kłodzka,
tel. +48 74 811 42 97,
hApteka „Przy Netto”,
ul. A. Mickiewicza 3, Bystrzyca Kłodzka,
tel. +48 74 869 87 41
hApteka „Słoneczna”,
Pl. Wolności 28-29, Bystrzyca Kłodzka
tel. +48 74 866 88 45
hApteka „Rodzinna”, ul. Strażacka 11,
Bystrzyca Kłodzka, tel. +48 74 866 89 78

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI_

Na polské straně
1. Mezinárodní jízda na rohatých
saních, Vlčí Důl, leden-únor
2. Běžecké závody v pohraničí, Spalona,
únor
3. Den sv. Floriana – Dny města, květen
4. Dny turistiky Bystřické země, září

NAJWAŻNIEJSZE IMPREZY__

Po polskiej stronie
1. Międzynarodowy zjazd na saniach
rogatych, Międzygórze, styczeń-luty
2. Bieg narciarski stylem dowolnym,
Spalona, luty
3. Dzień św. Floriana – Dni Miasta, maj
4. Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej,
wrzesień

Na české straně
1. Mezinárodní soutěž v jízdě na
rohatých saních, leden - únor
2. Běh na lyžích volným stylem, únor
3. Rozloučení se zimou, březen
4. Hasičské závody, červenec
5. Dřevorubecké závody, srpen
6. Adventní koncert, prosinec

Po czeskiej stronie
1. Międzynarodowy zjazd na saniach
rogatych, styczeń – luty
2. Bieg narciarski stylem dowolnym,
luty
3. Pożegnanie zimy, marzec
4. Zawody strażackie, lipiec
5. Zawody drwali, sierpień
6. Koncert adwentowy, grudzień
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