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Č

eská republika není jen Praha, Moravský kras a Karlovy Vary, podobně jako
Polsko není samotný Krakov, Wieliczka nebo Mazurská jezera. V obou zemích
najdeme místa a zákoutí s bohatou a složitou historií, s památkami, které si
zaslouží naši pozornost, s přírodou nenarušenou civilizací a neopakovatelnou
krajinou. K takovým místům patří i údolí řeky Divoké Orlice, které odděluje
Bystřické hory (Góry Bystrzyckie) od Orlických hor.
V polských turistických průvodcích budeme marně hledat byť jen stručný
popis tohoto kousku pohraničí. Ani z map se o něm mnoho nedozvíme. A to je
hlavní důvod, který nás vedl k vydání tohoto skromného průvodce.

Pohled na Orlické hory

Druhý důvod je neméně závažný. Náš „Malý průvodce” by měl „zapadnout“ do koncepce turistického informačního systému obce Bystrzyca Kłodzka. Vždyť jedním z hlavních cílů takového systému je poskytovat informace,
k čemuž podobné pomůcky velmi potřebujeme.
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Existuje i třetí důvod. Hranice s našimi jihozápadními sousedy je stále
méně zřetelná a kontakty s nimi se neustále zlepšují, což platí i pro oblast
turistiky. Hory a údolí nás přestávají dělit. Velmi slibně se rozvíjí přeshraniční
spolupráce mezi městy, obcemi a sdruženími v rámci euroregionů. Ke vzájemnému sblížení se musíme nejprve poznat. Neobyčejná minulost, kulturní
bohatství tohoto kraje, společné slovanské kořeny - to vše navíc podtrhává
nezaměnitelná horská krajina. Jedno i druhé si zaslouží naši pozornost.
Hory zde máme k tomu, abychom je obdivovali – řekl Władysław Krygowski, jenž je výstižně popsal ve svých dílech. A zejména ty hory, které jsme
dosud neznali.
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Jedna taková obec

Jedna taková obec
Rytířská bašta
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O

bec Bystrzyca Kłodzka leží ve středních Sudetech, v jižní části Kladské
kotliny. Čítá více než 20 tisíc obyvatel a její území s rozlohou 338,6 km2 se
rozkládá mezi údolím Divoké Orlice v západní části Bystřických hor (Góry Bystrzyckie) a hlavním hřbetem masivu Králického Sněžníku na východě. Hraničí
s Českou republikou a na jihu se sousední obcí Międzylesie. Středem obce
prochází mezinárodní silniční a železniční trasa do Prahy, Brna a Vídně.
Profil terénu na území obce je neobyčejně rozmanitý: od sídel ležících
v údolích (330 m n.m.) až po horské vesnice položené v nadmořské výšce
750 m. Lesy zde pokrývají až 44,6 % území. Obec se skládá ze 41 vesnic,
k nimž patří lázně Długopole Zdrój a horská osada Międzygórze – velmi
atraktivní turistická a rekreační lokalita.

Bystrzyca Kłodzka

Pohled na Wójtowice
Horské oblasti obce Bystrzyca Kłodzka mají přiměřeně, avšak dostatečně
rozvinuté turistické a rekreační zázemí, což lze považovat za přednost, neboť
svědčí o nenarušenosti území a možnostech jeho udržitelného rozvoje.
Hospodářství obce má průmyslově-zemědělský charakter (nevelká převaha městského obyvatelstva) a poměrně bohaté surovinové zázemí. Je založeno zejména na využití místních přírodních zdrojů – lesních, zemědělských
i minerálních, přičemž velký význam zde mají bohaté tradice ve zpracování
zemědělských a potravinářských produktů, lehký průmysl a dřevařská výroba,
zejména výroba zápalek, papíru a nábytku. Rozvoj podnikání se stále víc spojuje s turistikou a zajišťováním zimní a letní rekreace. Napomáhají tomu velmi
dobré přírodní podmínky, mírné podhorské a ve výše položených lokalitách
také stimulující klima, ložiska minerálních vod a konečně bohatá historie a
architektura tohoto pohraničního regionu.

Bystrzyca Kłodzka
1 : 175 000
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Pohled na město
Bystrzyca Kłodzka
z mostu na řece
Kladské Nyse

it
Turistické
informační středisko
Mały Rynek 2/1
tel. +48 74 8113731
fax +48 74 8113707
it-bystrzycaklodzka@wp.pl
Otevřeno:
V-IX: Po.-Pá. 8-17,
So. 10-16,
X-IV: Po.-Pá. 8-16,
So. 10-14

Kladské baště

Nejlepší představu o půvabu Bystrzyce může dát

pohled zvenčí, z okolních kopců zdvihajících se na
druhé straně řeky Kladské Nysy (Nysa Kłodzka).
Teprve odtud v plné kráse spatříme její terasovitou zástavbu. Nejníže nad řekou leží bývalé předměstí. Nad ním se pyšní rozmanitostí svých zdí,
střech a věží staré město. K poznání města, jakým
je Bystrzyca, nevystačí jen zběžná prohlídka památek. Musíme se také projít jeho těsnými uličkami
kolem nejstarších domů, vystoupat po kamenných
schodech mezi staletými zdmi, abychom pak udiveni stanuli před zajímavě vyhlížejícím kamenným
portálem.
Bystrzyca Kłodzka má středověký královský původ. Její geografická poloha působí dosti neobvykle
– leží v tzv. Příkopu horní Nysy, v oblasti, jejíž odlišný terénní profil vědci zaznamenali a pojmenovali
teprve v polovině 20. století. Kladská Nysa si zde
vyhloubila klikaté údolí, podél kterého se soustřeďovalo osídlení.
Ačkoliv počátky města přesně neznáme, z jeho
umístění na obchodní stezce spojující Slezsko
s českými zeměmi můžeme usuzovat, že osídlení
zde existovalo již v 11. století. Město s největší
pravděpodobností založil kastelán Havel z Lemberka, jenž dostal Kladsko do správy od českého
krále Václava I. Německý název tehdejší osady –
Habelschwerdt – se překládá
jako „Havlův pahorek“. Název
Kladské baště
Bystřice se poprvé objevil v
ul. Okrzei,
tel. +48 74 8113731, roce 1369. Z jazykovědnéOtevřeno:
ho výzkumu vyplývá, že noví
V-IX: Po.-Pá. 10-17,
osadníci sem přišli zejména
So. 10-16,
z Hesenska, Saska a LužiX-IV: Po.-Pá. 10-16,
ce. Dne 4. července 1319
So. 10-14
český král Jan Lucemburský

Bystrzyca Kłodzka
jmenoval bystřickým
fojtem Jakuba Rückera, který se zasloužil o vybudování
městských hradeb.
O několik měsíců
později získalo město plnou právní samostatnost.
Svými
četnými památkami by
mohla
Bystrzyca
Kłodzka obdarovat
nejedno město, a to
i přes četné útrapy,
jimiž musela v průběhu staletí projít:
husitské války, třicetiletá válka, tažení lisovčíků,
Švédů atd. Často ji okupovala cizí vojska, ničily ji požáry.
A když se vše podařilo opravit a obnovit, přicházely další pohromy: velká povodeň
v červnu 1827, epidemie cholery
v letech 1831 a 1837 a silné zemětřesení v lednu 1901.
Obě světové války Bystrzyci
naštěstí ušetřily, a proto se zachovalo téměř kompletní středověké urbanistické řešení města
včetně hradeb a značné části
staré zástavby. Historické domy pocházejí většinou z 19. století, avšak části některých z nich jsou
mnohem starší. Jedná se především o dvou až třípodlažní budovy. Ve starších měšťanských domech
nás zaujmou kamenné portály, renesanční klenby
a barokní architektonické prvky.
K nejcennějším památkám patří zejména městské hradby se třemi věžemi: Rytířskou, nazývanou
také Černá věž (z roku 1319, v roce 1843 přestavěna na zvonici evangelického sboru), věží Kladské
brány (se zbytky dvoupatrové brány) a baštou Vodní
brány (vedle ní se nachází bývalé fojtství – obranná
obytná věž, původně o dvě patra vyšší). Z dalších
památek jmenujme goticko-renesanční kostel sv.
Michala Archanděla z poloviny 13. století, radnici
ze 14. století s pozdějšími renesančními úprava-
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Rytířská bašta
Rytířská bašta
ul. Rycerska,
tel. +48 74 8113731,
Otevřeno:
V-IX: Po.-Pá. 10-17,
So. 10-16,
X-IV: Po.-Pá. 10-16,
So. 10-14

Kostel sv. Michala
Archanděla

Vodní brána
Vodní brána
ul. Podmiejska,
tel. +48 74 8113731,
Otevřeno:
V-IX: Po.-Pá. 10-17,
So. 10-16,
X-IV: Po.-Pá. 10-16,
So. 10-14

Městské hradby nad
Międzyleśnou ulicí

Bystrzyca Kłodzka
1 : 7 000
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Lasówka

mi, barokní kapli sv. Františka Xaverského, pozdně
renesanční šlechtický dvůr, kapli sv. Floriána a monumentální kamenný sloup se sousoším sv. Trojice
z roku 1736, znázorňujícím výjev ze 12. kapitoly
Zjevení sv. Jana.
Na Malém náměstí (Mały Rynek, kdysi Dobytčí trh) se pyšně tyčí symbol středověkého výkonu
spravedlnosti – pranýř z roku 1556 zhotovený z kamene. Zachoval se v plně funkčním stavu včetně
železných kruhů k připoutání odsouzenců. Tři a půl
metru vysoký sloup pranýře svým tvarem připomíná
jistou část mužského těla, což přidává na pikantnosti trestům, které si tu odsouzení za prostopášnost odpykávali (citát z městské kroniky: „... po
dva týdny milenec s milenkou stáli před kostelem
za ruce přivázaní ke kameni pekelnému…“).
Rovněž zajímavá a ne až tak příznačná pro drsSloup sv. Trojice né středověké časy je skutečnost, že roku 1636
bystřičtí radní zavedli funkci městského „strážce
morálky“, jenž měl stíhat všechny projevy špatných
mravů, zhýralosti a prostopášnosti. Jak se zdá,
Zemědělský skanzen
k této instituci se ve městě přistupovalo s plnou
(Izba Pamięci Rolnictwa
vážností, neboť se tu udržela po celých 90 let. Zda
Gmin Masywu Śnieżnika)
splnila svůj účel a alespoň trochu přispěla ke zlepul. Kolejowa 5
šení mravů, o tom se městské kroniky nezmiňují.
tel. +48 74 811 25 27
Ve 2. polovině 19. století v Bystrzyci vznikPo.-Ne. 10-17
ly tři další továrny na zápalky. Od té doby je
s nimi město nerozlučně spojeno.
Není proto divu, že právě zde vzniklo jako jediné v Polsku a patrně
jako jedno ze čtyř na světě muzeum
zápalek (Muzeum Filumenistyczne),
které shromáždilo bohaté sbírky
různých předmětů využívaných k
rozněcování ohně – křesadel, olejových lamp, zapalovačů a zápalkových nálepek.
Nejzajímavější turistická stezka, která vychází z Bystrzyce Kłodzké, je zeleně značená trasa vedouExpozice
v muzeu zápalek cí přes sedlo Przełęcz Spalona a vesnice Huta a
Stara Łomnica do Gorzanowa. Po žluté značce se
můžeme vydat přes Starou Bystrzyci, Zalesie, Hutu
a Pokrzywno do lázeňského městečka
Muzeum zápalek
Polanica Zdrój.
(Muzeum Filumenistyczne)
Mały Rynek 1, tel. +48 74 811 06 37
Út.-So. 8-16, Ne. 10-15
1 VII - 31 VIII: Út.-So. 9-17, Ne. 10-16

Náměstí v Kladské Bystřici

Lasówka

se liší od ostatních okolních vesnic
táhnoucích se podél horských silnic. Avšak nejen
tím nás zaujme. Leží na mírném a velmi rozlehlém
svahu, shora uzavřeném stěnou lesa a dole korytem Divoké Orlice, která si umínila, že poteče jaksi
„proti proudu“, čili do Severního moře místo do
Baltického. V dávné pastýřské osadě roztrousily se
mezi loukami a potoky dnes již málo početné staré chalupy a nové, místy přehnaně okázalé chaty.
Lasówka se stala rekreační vesnicí s krásným výhledem na svahy a téměř vyrovnanou vrchovinu, ze
které sotva vyčnívají nejvyšší vrcholy Orlických hor.
Původně to byla sklářská osada s pyšným jménem Kaiserwalde (1662), z níž zde zbyla už jen hájovna nazývaná Královský les (Królewski Las). První
opravdovou sklářskou huť zde v polovině 60. let 17.
století zřídil sklářský mistr A. Peterhausel z nedalekého Bedřichova. Asi o 100 let později si huť pronajali bratři Rohrbachové
– zakladatelé moderního
sklářství v oblasti Kladska. V roce 1825 měla
vesnice 42 domů, fungovalo zde 6 bavlnářských
dílen, vodní mlýn, vápenka
a
zanedlouho
k nim přibyly také pivovar
a lihovar. V polovině 19.
století v Kaiserwalde působila nevelká továrna
na zápalky a hostinec s
pokoji pro hosty, ačkoliv
podobný objekt v Zelence
(na tehdy rakouské straně
hranice) náročnější klienti
vyhledávali častěji. V těch dobách
představovala Lasówka spolu se
sousedními Mostowicemi a mezi
nimi ležícími Piaskowicemi (s ložisky
křemenného písku) skutečné sklářské centrum. Vyráběly se zde stovky
tun taženého skla, skleněných tabulí, zdravotnického skla a později také
výrobků z křišťálového skla, které si
získaly věhlas i za hranicemi Evropy.
Na počátku 20. století byla
Lasówka již známou a oblíbenou rekreační lokalitou, což platí dodnes.
V polských turistických příručkách nezjistíme, že v Lasówce se
narodil jeden z nejslavnějších pilotů
na světě Hermann Köhl. Do historie
letectví se zapsal prvním přeletem
Atlantiku z východu na západ. Dokázal to v jednomotorovém dolnoplošníku Junkers W 33. Na nebezpečné
výpravě ho doprovázeli Ir James Fitzmaurice a
Günter von Hünefeld, přezdívaný Šílený baron. Vy-
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it
Turistické
informační středisko
Lasówka 56
tel. +48 605 527 427
e-mail: ola@podzielencem.pl

Lasówka

Kostel
sv. Antonína

14 Lasówka

Mostowice
V

místě, kde tzv. Sudetská autostráda (dálková
silniční turistická trasa procházející polsko-českým
hraničním pohořím) několika serpentinami opouští
údolí Divoké Orlice a stoupá k východu směrem na
sedlo Przełęcz Spalona, se rozkládá nevelká ves
Mostowice. Před touto rekreační osadou se otevírají velké perspektivy. Nejen díky malebnému okolí
a příznivým klimatickým podmínkám, ale také zásluhou zdejšího hraničního přechodu Mostowice –
Orlické Záhoří.
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Takto vypadal
hraniční přechod
v Mostowicích
v roce 2003.

Pamětní deska na zdi kostela

Bezhlavý jezdec
na zdi kostela

Bystřické hory

startovali 12. dubna 1928 z Dublinu a po
36 hodinách přistáli na Zeleném ostrově
v zátoce sv. Vavřince. Nespočetné davy
pak trojici hrdinů vítaly v New Yorku a
Chicagu. Mladý Hermann často přicházel
na zábavy do penziónu Prinzessin Charlotte (dnes Piastów Gród) v Dušníkách
(Duszniki Zdrój). Na samém počátku první
světové války, během dovolené strávené
v tomto lázeňském městečku, se svými
přáteli – neméně uznávanými vojenskými
piloty Ernstem Udetem a Mannfredem von
Richthofenem – předváděl zdejším hostům leteckou akrobacii.
Lasówkou prochází dálková turistická
trasa M. Orlowicze (Główny Szlak Sudecki
im. M. Orłowicza; celková délka cca 350
km). Její úsek na území obce Bystrzyca
Kłodzka vede z Lasówky přes sedlo Przełęcz Spalona a dále vesnicemi Długopole
Zdrój, Wilkanów, Igliczną a Międzygórze.

LASÓWKA, MOSTOWICE
1 : 70 000

16 Mostowice

Mostowice
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Mostowice na
staré pohlednici

Pomník před
kostelem

Téměř s jistotou víme, že
původně zde stála lesní pohraniční strážnice, ze které
později vznikla osada. První
písemná zpráva pochází teprve z roku 1596 a zmiňuje se
o osadě zvané Landebrück.
Její obyvatelé prý měli za úkol
chránit v okolních lesích zvěř
před českými lovci. V 18. století Mostowice náležely mezileskému panství, které držel
šlechtický rod Althannů, a koncem tohoto století byly majetkem barona Stillfrieda
ze Szczytné. Tehdy se vesnice Mostowice změnila
v docela velké městečko s asi 1500 obyvateli. Stalo se to velmi jednoduchým způsobem – byly totiž
spojeny s nedalekým Kunštátem, nacházejícím se
na druhé straně řeky, kde tehdy žili Němci.
Mostowice, Piaskowice a Laskówka tvořily ve
2. polovině 18. století jednu souvisle osídlenou
oblast, neboť tyto vesnice na sebe plynule navazovaly.
V 19. století představovaly Mostowice největší a průmyslově nejrozvinutější lokalitu v Bystřických horách. Od roku 1840 patřily princezně
Marianě Oranžské. Fungovaly zde 4 vodní mlýny a
četné lnářské dílny, pracovaly tu kovárna, vinopalna, pivovar, pila a dokonce i celní úřad. Ve 2. polovině 19. století Mostovice prožívaly své vrcholné
období. Působila zde mj. ruční papírna, malá továrna na zápalky, malá výrobna dřevěných hraček, a
v Prusku tehdy jediná brusírna umělých drahokamů a skleněných perel sloužících k výrobě šperků.
V té době začali do Mostowic přijíždět rekreanti
a později i lyžaři, které přitahovala krása zdejšího
okolí.

Po dvou obdobích, během nichž docházelo
v Bystřických horách k vylidňování vesnic, zůstalo
v Mostowicích v roce 1978 pouze 7 zemědělských
usedlostí s 25 obyvateli. Turista, který sem dnes
„zabloudí“, se na chvíli zastaví okouzlen krásou
lehce zvlněného údolí Divoké Orlice. Z okolních
kopců uvidí věž barokního kostela a protáhlou zástavbu Orlického Záhoří. Výše se rozkládají už jen
louky, pole a stěna smrkového lesa, který porůstá
svahy Orlických hor. Ve vesnici najdeme skromný
barokní kostel z roku 1780. Jeho věž je zastřešena cibulovitou helmicí. Před svatyní stojí kamenná
socha sv. Jana Nepomuckého a malý pomníček
obětem první světové války.

Socha sv. Jana
Nepomuckého

Kostel Narození
P. Marie
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Turistická chata
Jagodna

Vesnice Spalona
na staré pohlednici
– dnes vypadá
úplně jinak

Začněme malou senzací, nebo spíš zmatkem na

počátku roku 2002. Chata Jagodna, patřící polské
turistické organizaci PTTK, dostala název podle nejvyššího vrcholu Bystřických hor (Gór Bystrzyckých).
Později se však ukázalo, že Jagodna zdaleka nemusí být nejvyšší. Známý polský vlastivědec Mariusz
Szatkowski důkladně prostudoval až 242 topogra-
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fických map (včetně těch nejstarších) a vyšlo mu,
že výšky některých vrcholů v Sudetech jsou na polských mapách podány chybně a kromě toho některé z nich vůbec nemusí být nejvyšší. Týká se to také
Jagodné. Z vrstevnic na mapě vyplývá, že asi 1000
m severně od Jagodné (977 m) leží bezejmenný
vrchol o výšce 985 m! Nelze ho zaměnit se Sasankou (965 m), protože se nachází asi 400 m na jihozápad od ní a 125 m na západ od modré značky.
Jestliže má pan Szatkowski pravdu, což případně
potvrdí přesnější geodetická měření, bezpochyby
vznikne Nowa Jagodna
(985 m).
Obec Spalona, již zasáhl velký požár v roce
1473, leží pod stejnojmenným horským sedlem. Pro
upřesnění: vlastní sedlo o
nadmořské výšce 778 m
(a tedy v průměru o 30 m
níže) se nachází v zalesněném hřbetu severozápadně od turistické chaty, ve
stejné výšce jako vesnice
Spalona.
Sedlo Spalona (Przełęcz Spalona, 800-815 m)
leží v mírném svahu hory Sasina a je nejdůležitější
turistickou a silniční křižovatkou uprostřed Gór
Bystrzyckých. Na horskou silnici zvanou Sudetská
autostráda se zde napojuje tzv. Spalona Droga od
Bystrzyce Kłodzké a s ní se pod sedlem spojuje
Krzywa Droga vedoucí z horní části vesnice Młoty.
Na sedle najdeme agroturistický statek a chatu Jagodnou – vyhledávané a pohodlně přístupné
objekty, neboť dnešní civilizovaní turisté rádi na
každou horu vyjedou autem. Hojně se zde zastavují také cyklisté a v zimě běžkaři, putující okolními
stezkami a lesními cestami. Přeje jim zde dlouho
ležící sníh a optimální profil terénu. Vede odtud dokonce žlutá značka do lyžařského střediska v Zieleńci (22 km).

Lyžařské závody v
Bystřických horách

• Lyžařský vlek,
Osvětlená trať
• Rybaření, loviště
pstruhů
Spalona 14
tel. +48 74 811 90 39
• Zimní běžecké trasy

20 Spalona

Rudawa
Vylidňování výše položených vesnic, osad a kolonií
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v Bystřických horách probíhalo ve dvou etapách:
první, v 90. letech 19. století, byla poměrně pomalá; ve druhé, po roce 1945, noví osadníci z nížin
rychle opouštěli místa, s nimiž se nesžili. Rudawa
se zachránila jen zázrakem. Na konci 60. let 20.
století už prakticky neexistovala a její zbytky byly
připojeny k nedalekým Mostowicím a Poniatowu.
Tato opuštěnost je však dnes předností, díky které
se z Rudawy stává oblíbené rekreační letovisko.

Hartmannův
hostinec

Sudetská autostráda
dnes a před lety

První Hartmannova hospoda stála na sedle od roku 1870. Poměrně rychle se proměnila v turistickou chatu Hartmannsbaude.
O čtvrt století později tu vyrostl okázalejší
hostinec s prostornými verandami. Plnil
vlastně roli typické horské boudy, k níž od
roku 1924 pravidelně přijížděly poštovní
autobusy. Současná turistická chata s kapacitou 49 lůžek, provozovaná organizací
PTTK, působí ve stejné budově, která však
byla opravena a rozšířena o jedno křídlo
a hospodářskou část.
Interiér chaty je vkusně zařízen. Za zalomením stylové jídelny stojí na čestném
místě pohovka, na které prý rád sedával
sám Hermann Göring. Je téměř jisté, že
vrchní velitel Luftwaffe, maršál a „velký lovčí“ Třetí říše na přelomu 30. a 40. let 20.
století přijížděl do zdejšího okolí na hony.
Jeho letadlo přistávalo v Dusznikách a startovací dráhu mělo na Wójtowské Równi,
kde se školili němečtí piloti kluzáků. Dnes
toto místo využívají rogalisté.
Na Spaloné se sbíhají a rozcházejí tři
nejdůležitější dálkové turistické trasy: červená, modrá a zelená. Probíhá tudy také
Transsudetská jezdecká trasa.

Zásluhu na tom má také její poloha ve výrazném
zúžení údolí Divoké Orlice, na úpatí masivu Jagodné,
ze kterého malebnými dolinami stékají Tartaczny
potok, Głożyna a Glejnik. Není divu, že tato zákoutí
jsou přirovnávána k alpské krajině. Výhledy na
zalesněné svahy tří vrcholů Orlických hor vysokých
tisíc metrů a na dvě malé vesničky, či spíše osady,
uprostřed lesů za Divokou Orlicí – Podlesie a Novou
Ves – působí impozantně.
Rudawu, uváděnou v písemných pramenech z roku
1574 jako Sztolne Żwiry,
osídlili čeští osadníci. Došlo
k tomu v dobách hraničních
sporů o údolí Divoké Orlice,
které trvaly téměř 15 let. Do
roku 1684 vesnice náležela
ke královskému majetku,
potom patřila mj. hraběti
Althannovi z Mezilesí (Międzylesie), hraběti Magnisovi a
princezně Marianě Oranžské
(pouze část vsi).
V okolí Rudawy se původně dobývaly měď
a železo, které pak místní specialisté vytavovali
v kovářské výhni. Vrcholné období prosperity však
připadá na polovinu 19. století. Sklářská huť tehdy
už nefungovala, ale velmi pružně se rozvíjel hutní

Tak vypadaly
vesnice v údolí
Divoké Orlice

Divoké Orlice
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Poręba
P

od sedlem nad Porębou pramení nevelký potůček. Zpočátku utíká bystře, cestou přibírá asi devět
bezejmenných přítoků, potom už pomalejším tempem v širším korytě míjí Bukovou dolinu, ústí do
potoka Ponik a s ním odtéká do Kladské Nysy. Ten
potůček se nazývá Porębnik. Vesnice, kterou protéká, se jmenuje Poręba a začíná 3 km na západ od
Długopole Zdroje. Její domy jsou roztroušeny v rozlehlém slunném údolí. Za výhledem není třeba chodit do kopců. Uprostřed Poręby stačí vyjít do polí a
spatříme rozlehlé panoráma ve dvou směrech – na
východ a na sever. Čím výše vyjdeme, tím lépe.

Divoké Orlice

• Lyžařský vlek
• Přehradní nádrž
na Divoké Orlici
• Rybaření
• Jízda na koni
Rudawa 5
tel. +48 74 813 90 30,
+48 74 813 90 85

Aktivní turistika

průmysl (vytavovala se zde litina), vzkvétalo také
domácí tkalcovství. Dnes až těžko uvěřit, že v roce
1840 měla Rudawa 491 obyvatel a v roce 1880
dokonce 655.
Co dnes může Rudawa jako rekreační vesnice
– kromě přírodních krás – nabídnout? Zatím ještě
skromnou agroturistiku a rekreační středisko, které
leží v blízkosti nádrže na Divoké Orlici a má k dispozici lyžařský vlek. Je to středisko Orlica, ve kterém
se roku 1992 setkali premiéři Hanna Suchocka
a Václav Klaus. Údolí Divoké Orlice je vysněným
rájem turistů, kteří s oblibou hledají stopy minulosti.
Pozůstatky kdysi rušných osad a kolonií vypátráme
v bočních údolích u samotné Rudawy.
Rudawa má dokonce své „centrum“. Stojí tam dva
staré domy, dvě stodoly, celkem dobře vyhlížející turistická chata Baca a nevelký kostel. Kostel z počátku 18
století je barokní, později přestavěný v novějším slohu.
Jeho střecha s věží se leskne na pozadí smrkového
lesa. V jednom rohu kostelního dvora spatříme skupinu
německých náhrobků, ve druhém další náhrobky, již
bezejmenné, zbavené nápisů a svezené na nevzhlednou
hromadu. Stojí tu i kamenná kaple, postavená v roce
2003. Ve vsi najdeme také poměrně okázalé sousoší
Ukřižování Krista z počátku 19. století a kamennou
postavu sv. Jana Nepomuckého ze stejného období,
umístěnou u silnice do Poniatowa.
Než dojdeme z Rudawy na sedlo nad Porębou
(Przełęcz nad Porębą), otevře se nám po pravé straně
výhled na Poniatów, kdysi velkou vesnici, dnes však
jakoby miniaturní se soustředěnou zástavbou. Shora
jsou vidět jen střechy domů a kostelní věž.
Údolím Divoké Orlice můžeme z Rudawy dojít
do Niemojowa (hraniční přechod), kam v 16. století
přijížděli na lovy habsburští císaři. Na přelomu 19. a
20. století proslula tato vesnice jako oblíbené středisko běžkařů.

RUDAWA, PORĘBA
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Poręba
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Sousoší
Ukřižování

Panoráma
Poręby

Poręba
Poręba má velmi starý původ, ačkoli písemné
prameny se o ní zmiňují teprve v roce 1360. Původně se pravděpodobně jednalo o českou osadu
z 1. poloviny 13. století. Roku 1294 toto území
král Václav II. daroval cisterciákům z Kamieńce
Ząbkowického, později je držely rody Glaubitzů,
hraběte Althanna, hraběte Magnise a nakonec
princezny Mariany Oranžské.
Dějepisci stále připomínají vzpouru sedláků
z Poręby, Ponikwy a několika dalších vesnic, kteří
se v roce 1622 postavili na odpor vojákům vybírajícím kontribuce. Došlo dokonce k opravdovému
obležení Bystrzyce Kłodzké obsazené posádkou
Lichtenštejnových dragounů. Na pomoc musel
přijet oddíl několika tisíc udatných a nelítostných
lisovčíků, kteří sedláky přinutili k pořádku a plnění
povinností.
Obyvatelé vesnic pod východními svahy Jagodné a Dębosze pracovali na polích, živili se řemeslem, chovali voly (hlavní tažnou sílu v tehdejších
horách), ve slunném údolí se rozvíjelo sadovnictví a pěstování vinné révy. Koncem 19. století se
Poręba široko daleko proslavila chutnými švestkami a samozřejmě i výbornou slivovicí. Není
tedy divu, že ji často navštěvovali lázeňští hosté
z Długopole-Zdroje. Přicházeli sem roklí v Bukové
dolině (Buckeltal), a to nejen kvůli nádherné vyhlídce na Jedlniku. U cesty totiž stálo několik hostinců.
27. únor 1802 se do paměti obyvatel Poręby
zapsal nebývalou tragédií. V Górach Bystrzyckých
byly laviny vzácností. Jedna se však sesunula z Dębosze. Pobořila tři stavení stojící proti hostinci a
vyžádala si 9 lidských životů.
Poręba je patrně jedinou vesnicí v Bystřických
horách, která si zachovala svůj charakter. Žijí zde
opravdoví hospodáři, kteří staré sudetské usedlosti opouštějí jen velmi neradi.
V Porębě mnoho památek nenajdeme. Je tu
jen kostel z roku 1576, v 18. století celkově přestavěný do barokního slohu, poblíž kterého stojí

kamenné sousoší Ukřižování a původní smírčí
kříž vytesaný z pískovce. Má krátká ramena a
neobvyklou „dekoraci“. U cesty spatříme také
přírodní památku, kterou je 300 let starý tis,
téměř 14 metrů vysoký, o obvodu 268 cm, jeden
z největších v Sudetech. Nad vesnicí v severním
svahu Dębosze se nachází štoly, vylámané ve
skále v roce 1938. Měly v nich prý být vojenské
sklady. Opodál stojí několik bunkrů, před jedním
z nich polní stanoviště pro děla. Pod Sudetskou
autostrádou, asi 1,5 km na sever, byl objeven
systém minérských chodeb.
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Kostel sv.
Šebestiána

Klikatá a prudce stoupající silnice nás přivede
na sedlo nad Porębou (Przełęcz nad Porębą, 690
m). Opět jsme na Sudetské autostrádě, jejíž název
poněkud přehání. Byla zprovozněna v roce 1938
jako část sudetské horské silniční trasy. Dodnes
trvají spory, jaký byl cíl její výstavby – strategický
nebo turistický? Pragmatičtí Němci jistě počítali
s obojím využitím. Jedno však víme jistě: je to jedna z nejmalebnějších horských silnic v zemi. V úseku od sedla nad Porębou do Gniewoszowa tvoří velký oblouk vedoucí traverzem po svazích Dębosza a
Jedlniku. Výhledy, které se z těchto míst otvírají,
označme za úchvatné.
Po silnici se vydejme Gniewoszowa (pěší trasa
je značena modře), odkud nás stezka dále zavede
ke dvěma turistickým zajímavostem: zřícenině hradu Szczerba nad Čertovskými kameny (Diabelskie
Głazy) – jednomu ze tří kladských středověkých
strážních stanovišť – a do jeskyně Solna Jama
s jezírkem uvnitř.

Zřícenina hradu
Szczerba

Jeskyně
Solna Jama
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Lázeňský park

Lázeňský park

těchto malých lázních, schovaných v údolí mezi zalesněnými kopci, panuje vskutku idylická atmosféra.
Komorní náladu zdůrazňuje také umístění lázeňských
budov a parku na terasách ve stínu vysokých stromů.
Je tu ticho, téměř jako ve snu. V létě se na louce nad
lázněmi opalují jejich klientky.
Z nejstarší zprávy pocházející z roku 1338 víme,
že Długopole vyrostlo z osady s názvem Łęgowice, která zásobovala nedalekou Bystrzyci Kłodzkou senem.
V polovině 16. století zde fungoval kamencový důl,
kterému předcházely pokusy o nalezení zlata. Místo
něho se objevila železitá voda, jejíž pramen v roce
1563 vytryskl v jedné štole. Později se
ukázalo, že je to poklad neméně vzácný
než zlato. Místní obyvatelé tu neobyčejnou vodu rádi pili, koupali se v ní a také
ji míchali s vínem, čímž získávali šumivý
nápoj. Pramen nejprve svedli do dřevěného a později do kamenného koryta,
od kterého prý jen velmi těžko odháněli
dobytek.
První vizi lázní měl místní mlynář,
který roku 1762 do nedalekého domu
umístil velkou dřevěnou káď na koupání.
O tom, zda za její používání vybíral vstupné, prameny mlčí. Je zajímavé, že osada již v roce 1789 nesla
název Bad Langenau, ačkoliv voda z pramene Emilia
se začala čerpat až o 9 let později. V letech 18171834 postupně vznikaly dřevěný penzión pro lázeňské pacienty, altán u pramene Emilia a
zděný lázeňský dům. V opravdové lázně
se Długopole proměnilo teprve tehdy,
když se jeho majitelem stal doktor Julius
Hancke z Wrocławi se svými potomky.
To on založil třicetihektarový lázeňský
park a vybudoval novou lázeňskou halu
v novogotickém slohu. O něco později již
existovala vycházková kolonáda a nové
koupelové objekty. Lázně se staly známé
nejen v Německu. Mnoho „koupelových
hostů“ přijíždělo také ze Slezska a Velkopolska. Od
chvíle, kdy se při léčebných procedurách začala využívat radioaktivní rašelina z louky na svahu hory Wronka, začalo být Długopole nazýváno Slezským Marienbadem (Mariánskými Lázněmi).
Nebudeme přehánět, když řekneme,
že horská turistika se zrodila v lázních.
Horalé nechodí do kopců bezdůvodně.
Lázeňští hosté zde však jako první s oblibou hledali pěkné výhledy a půvabná
zákoutí, romantická místa a bohatství
folklóru. Pro návštěvníky Długopole-Zdroje zde byly zřízeny vyhlídky, z nichž nejstarší vznikla před rokem 1824 na Wyszkowském hřbetě a jmenovala se Belveder. O něco později se na stejném hřebeni objevily
vyhlídky Mariens Dank a Scharfe Ecke. Vyhlídkový altán
byl pod vrcholem Wronka, návštěvníci se rádi vydávali
do Pekelného údolí (Piekelna Dolina) nebo pronajatou
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Lázeňská
kavárna
bryčkou jezdili Bukovým údolím (Bukowa Dolina) a
přes Porębu až na Jedlnik. Oblíbeným cílem výletů
byly také Igliczna, Międzygórze a Międzylesie.
V Długopoli Zdroji dnes působí čtyři lázeňské
nemocnice, léčebná zařízení nabízející kolem 30
procedur a rehabilitační středisko. Již mnoho lat

Dvorana
minerálních
pramenů

Centrum péče
o lázeňské hosty
ul. Wolna 2
tel. +48 74 813 90 45
e-mail:
dlugopole@uzdrowisko-ladek.pl

se tyto lázně specializují na základní léčbu onemocnění jater, žlučových cest a zažívacího ústrojí.
Léčí se zde dále mimo jiné poruchy krevního oběhu,
látkové výměny, pohybového ústrojí, chudokrevnost
z nedostatku železa, nervózy a vegetativní poruchy.
Zdejší minerální vody jsou charakterizovány jako
hydrogenuhličitano-vápenato-sodno-hořečnaté kyselky a železité vody se značným obsahem volného oxidu uhličitého. Mají výbornou a osvěžující chuť, avšak
zdravým osobám se nedoporučuje vypít více než jednu sklenici denně. Pocházejí ze tří pramenů (Emilia,
Kazimierz a Renata) s celkovou kapacitou pouze 3040 l/min, přičemž nejslabší je Kazimierz a nejsilnější
pramen je Renata, která je navíc mírně radioaktivní.
Pro doplnění dodejme, že známá balená voda Długopolanka pochází z pramene ve Szczawině. Jedná se o
vodu minerální, nikoliv léčivou, což není totéž.
Długopole nejsou jen lázně, ale také dvě typicky
zemědělské vesnice. Stojí za to navštívit Długopole
Górne, kde se v místě zvaném Wyszęcin zachovaly
zbytky středověkého hradiště z 10.-11. století a v
horní části vsi po obou stranách řeky stojí dva dvory –
pozdně barokní z roku 1784 a empírový z roku 1807.
Długopolem-Zdrojem prochází dálková turistická
trasa zvaná Główny Szlak Sudecki.

Międzygórze
V červenci 1997 rozvodněná Wilczka v Między-

górzi změnila vzhled svého známého vodopádu.
Z jedné kaskády udělala dvě a horní práh vodopádu
snížila o celých 7 metrů (někdo tvrdí, že jen o 4 m).
Její dosavadní konkurent, 27 metrů vysoký Kamieńczyk v Krkonoších, si tím upevnil svou pozici
nejvyššího vodopádu v polských Sudetech. Tatáž
Wilczka v noci ze 7. na 8. července 1997 smetla v nedalekém Wilkanowě téměř vše, co jí stálo
v cestě ke Kladské Nyse.
Międzygórze je známým turistickým a rekreačním
letoviskem a proslulo jako klimatické lázně na úpatí
masivu Králického Sněžníku. V roce 1840 okolní pozemky koupila Mariana Oranžská a zapadlou horskou
dřevorubeckou osadu proměnila v rekreační oblast.
Roku 1870 v Międzygórzi stál skutečný turistický hostinec nazvaný Pro dobrou náladu (Zur Gute Laune),
který měl v nájmu Joseph Weiss, majitel Modrého
jelena (Blaue Hirsch) v Bystrzyci Kłodzké. O rok
později byla dokončena výstavba turistické chaty Švýcarka (Schweizerei) na holi pod Sněžníkem. Na její
slavnostní otevření byla Mariana Oranžská přinesena
v nosítkách, neboť takovým způsobem bohatí
tehdy poznávali hory. Ve
stejné době také vznikla
charakteristická dřevěná
zástavba Międzygórze,
inspirovaná lidovou tyrolskou, skandinávskou
a lázeňskou architekturou. Velmi pěkný je soubor dřevěných penziónů
s charakteristickými pavlačemi kolem celých
pater a bohatou řezbářskou výzdobou.
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• Jízda na koni
„Chata Lidia”
ul. Wojska Polskiego 27
tel. +48 74 812 54 03,
+48 661 124 511

Centrum
Międzygórze na
staré pohlednici

Międzygórze

V roce 1880 zde zprovoznil dr. Jänisch z Jaworu luxusní plicní sanatorium (dnes rekreační zařízení Gigant). Międzygórze na přelomu 19. a 20.
století však také aspirovalo na středisko zimních
sportů. V lednu 1897 zde proběhl první sjezd na

Kancelář obsluhy
cestovního ruchu
PTTK Międzygórze
ul. Wojska Polskiego 2/9
tel./fax +48 74 813 51 95
e-mail:
pttkmiedzygorze@idsl.pl

Międzygórze
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Kostelík sv. Josefa

saních rohačkách (dopravených z Krkonoš) na desetikilometrové trase z hole pod Sněžníkem. Začalo se rozvíjet sáňkařství i sjezdové a běžecké
lyžování.
Dnes již jen málo příznivců sjezdování ví, že
jeho slavný tvůrce a autor první učebnice alpského
lyžování na světě Mathias Zdarsky vedl své kurzy
právě v Międzygórzi. A působil pouze v Sudetech!
Kurzy pořádal v letech 1911-1913 wrocławský oddíl turistického spolku GGV. Svoji základnu v Międzygórzi měl Zdarsky v hotelu Tiroler Hof. Počátky
vypadaly velmi slibně: v roce 1908 vzniklo sdružení
zimních sportů Starków-Marianówka a o rok později
také v Niemojowě. Skikluby působily také v Kladsku a Valbřichu (Wałbrzych). V meziválečném období Międzygórze disponovalo 10 hotely a hostinci,
a dokonce 14 penzióny. Stály zde dvě sáňkařské
dráhy, skokanský můstek, kluziště a koupaliště.
Z památkových objektů v Międzygórzi a okolí
jmenujme alespoň dřevěný kostelík sv. Josefa z
roku 1740. K zajímavostem v nejbližším okolí patří
Pohádková zahrada (Ogród Bajek), Marianin dvůr,
protipovodňová hráz na Wilczce a samotný vodopád,
který spadá do skalní soutěsky s erozním kotlem.
Międzygórze je také křižovatkou turistických
stezek a výhodným výchozím místem pro výlety
do masivu Králického Sněžníku (s Medvědí jeskyní - Jaskinia Niedźwiedzia a lyžařským střediskem
Czarna Góra) a do polské části Rychlebských hor
(Góry Bialskie a Góry Złote). Naši čeští sousedé
na Králickém Sněžníku pravidelně pořádají zimní
táboření. Nedávno zde také proběhlo polsko-české turistické setkání v rámci celoevropských akcí
nazvaných Procházka se sousedy (Walking with
neighbours).
Pohádková zahrada
(Ogród Bajek)
30 min chůze z centra
Międzygórze po žluté značce
tel. +48 74 813 51 95,
+48 74 813 51 56
X-IV: po-ne - 10-16
V-IX: po-ne - 10-18

Kostel sv. Kříže

Vodopád na říčce
Wilczka
• Lyžařský vlek
„U Bolka”
Jawornica, ul. Pocztowa 6
tel. +48 691 917 844
(osvětlený svah)
Středisko historie
a tradic sudetské
horské turistiky
u Pohádkové zahrady
tel. +48 74 813 51 56
tel. +48 74 813 51 95

32 Hora Igliczna

Gorzanów

Půvab Międzygórze objevili také poutníci, kteří sem

od poloviny 18. století přicházeli k zázračné sošce
P. Marie Sněžné, věrné kopii vyobrazení Panny Marie s dítětem z poutního kostela v rakouském Maria
Zell. V letech 1781-1782 pro ni byl postaven barokně-klasicistní kostel, ke kterému záhy přibyla věž
a v roce 1821 také ambity. Ve stejné roce vznikla dvě
první zastavení křížové cesty, vedoucí od kostela na
vrchol Igliczné. Stezku od protipovodňové hráze k poutnímu kostelu doprovází zastavení růžencové cesty.
K malé sošce z lipového dřeva i dnes přicházejí
poutníci, lázeňští hosté, turisté i farníci z okolí. Poutní kostel na Igliczné dvakrát (1961 a 1968) navštívil
biskup Karol Wojtyła. V červnu 1983 během své druhé
pouti do Polska již jako papež Jan Pavel II. ve Wrocławi sošku P. Marie Sněžné vysvětil.
V blízkosti poutního kostela stojí turistická chata
Na Igliczné, která
vznikla
přestavbou
z bývalého dřevěného
a zděného hostince
z roku 1880. Vedle
ní stála druhá chata,
která se před druhou světovou válkou
jmenovala Na Pěkné
vyhlídce (Zur Schöne
Aussicht), neboť toto
místo proslulo svým
jedinečným výhledem
na panoráma KrálicPanoráma z hory Igliczna kého Sněžníku.

Svatyně Matky Boží,
Příčiny naší radosti,
„Marie Sněžná“ na
Jehličné hoře

it
Turistické
informační středisko
v chatě Na Igliczné
tel. +48 74 813 51 18
e-mail: igliczna@wp.pl

Turistická chata
Na Igliczné

P

očátky Gorzanowa, vesnice nad Kladskou
Nysou, nelze přesně datovat (snad 11.-12. století). Víme, že v roce 1343 zde existovala stará
rytířská vesnice a nevelký hrad, zničený za husitských válek. Rozvoj Gorzanowa souvisí s rodem
Herbersteinů, kteří vlastnili zdejší panství a zámek
do 30. let 20. století. Fridrich Herberstein byl nazýván „krvavým hrabětem“. Můžeme mluvit dokonce
o dlouholetém boji nenasytného zámeckého pána
s bouřícími se robotníky. Johann Hieronymus Herberstein zde založil dvorské divadlo s amatérskou
i profesionální scénou, ve kterém debutoval a které vedl proslulý slezský spisovatel a herec Karl von
Holtei. Počátkem 20. století se v Gorzanowě na
venkovní scéně hrály pašijové hry, které se staly
známé po celé Evropě. Vesnice se tehdy proměňovala v jednu velkou divadelní scénu.
Gorzanowskému zámku se mohlo rovnat jen
nemnoho sídel v celých Sudetech. Byl postaven
v roce 1570 v renesančně-manýristickém slohu,
následně rozšířen na barokní v letech 1653-1657
(mj. architektem J. Carove) a později ještě dvakrát
přestavěn. Má monumentální vstupní bránu (a dvě
další) a vnitřní nádvoří. Vedle zámku stojí hospodářské budovy z 16.-19. století.
V žalostném stavu je dnes nejproslulejší z objektů stojících v parku, tzv. Nympheum – okázalý
okrouhlý zahradní pavilon se čtyřmi vchody, uvnitř
kdysi nádherně zdobený. Mnoho z něho nezbylo –
ubohé kamenné zbytky hrdinů uměleckého světa.
Z dalších historických budov jmenujme zejména kostel sv. Marie Magdaleny ze 14. století,
původně gotický, v 17. a 18. století komplexně
přestavěný na raně barokní. Interiér kostela má
nádhernou architektonickou a řezbářskou výzdobu
v barokním a rokokovém stylu (oltář od M. I. Klahra). Vedle svatyně stojí barokní hřbitovní kaple,
neohrazený celek se dvěma branami s atikami a
třemi kaplemi z doby poslední přestavby. Kromě
toho v osadě Muszyn stojí renesanční dvůr ze 16.
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it
Turistické
informační středisko
Towarzystwo Miłośników
Gorzanowa

ul. Kłodzka 8
tel. +48 607 799 271,
+48 74 812 10 06
e-mail:
tmg.gorzanow@wp.pl

Zámek
v Gorzanowě

Nadace Zámek Gorzanów

ul. Podzamcze 8
www.palacgorzanow.pl

34 Gorzanów

Pomník
sv. Trojice
v Kłodzké ulici

Svatý Onufrius
– patron
poustevníků
u cesty ke kapli
sv. Antonína

Gorzanów
století a v osadě Raczyn zbytky podobného dvora.
Ve vsi je také mnoho starých domů a soch u cesty.
Zajímavý je i starý smírčí kříž.
Gorzanów dobře známe ještě ze tří důvodů:
minerální vody, Jan Nepomucký a další svatí. Bylo
zde objeveno sedm pramenů, přičemž pouze dva
využíváme (balené minerální vody Cyranka a Mineral). V letech 1969-1985 byly gorzanowské vody
přechodně považovány za léčivé a svého času se
na jejich bázi ve Stroni Śląském stáčela minerální
voda Kryształ.
V jedné vesnici je až pět soch znázorňujících stejného světce. Neobvyklá věc!
Jedná se o pražského patrona sv. Jana Nepomuckého, jehož kult se nejsilněji projevoval v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Proto
v Gorzanowě najdeme dokonce pět „Nepomuků“,
přičemž jednoho dokonce v ležící poloze (v kostele
sv. Magdalény), což je vzácnost.
Jiní svatí se už do Gorzanowa nevešli, a proto
se odstěhovali do klidu a pokoje – na svah
Dubové hory (Dębowa
Góra). Stojí tam poutní kaple sv. Antonína,
vedle které kdysi bývávala poustevna, barokní pieta z roku 1734 a
socha sv. Jana Onufria vytesaná z pískovce. Svatý Onufrius prý
pomáhal plnit lidská
přání a zvlášť vnímavě reagoval na prosby
a modlitby těhotných
dívek, které narychlo
hledaly muže.
Pokud nás Gorzanów prozatím neoslovil, podívejme se na
něj z místa, kde odpočívají svatí. Odtud
vypadá úplně jinak jednoduše krásně.
V Gorzanowě začíná zelená značka, která
prochází vesnicemi Stara Łomnica a Huta,
přes sedlo Przełęcz Spalona, kolem hory Łysoń
(598 m),a končí v Bystrzyci Kłodzké.
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Kaple
sv. Antonína

Rozhledna na
Vápence
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36 Nowa Bystrzyca

Vesnice ležící o něco výše než Stará Bystrzyca

Pohled ze silnice
Spalona Droga
do údolí s vesnicí
Nowa Bystrzyca

v mnohem malebnějším údolí říčky Malé Bystrzyce a svou zástavbou dosahuje až k jejímu hornímu úseku. Přestože zde vyvěrá pramen minerální
vody, lázně v této vesnici zřejmě nikdy nevzniknou.
Na silnici procházející vesnicí totiž panuje poměrně velký provoz, protože se jedná o nejkratší trasu
na sedlo Przełęcz Spalona. Ani záměr vybudovat
v Nowé Bystrzyci etnografický park kladského lidového stavitelství se nepodařilo uskutečnit.
Vesnice vznikla na počátku 14. století. První písemné zprávy o ní však pocházejí z roku 1414. Nejprve náležela soukromníkovi,
později (do roku 1684) králi a nakonec byla připojena
k Bystrzyci Kłodzké. Její rozvoj probíhal velmi rychle –
v roce 1787 zde žilo již 500
obyvatel, kteří se živili zejména obděláváním půdy,
chovem dobytka a řemesly,
mj. výrobou mlýnských kamenů. Na přelomu 19. a
20. století Nowa Bystrzyca upevnila svůj zemědělsko-průmyslový charakter, který si zčásti zachovala
dodnes. Tehdy zde působily lnářské dílny, vznikla
pila a později papírna.
V roce 1864 byla dokončena výstavba silnice
zvané Spalona Droga, jejíž přestavba v meziválečném období umožnila napojení na tzv. Sudetskou
autostrádu. Cestovní ruch přes Nowou Bystrzyci na
sedlo Przełęcz Spalona a vrchol Jagodna se konečně mohl rozvíjet bez překážek.
Spalona Droga má zajímavou historii. Její název
pochází od velkého požáru, který se v roce 1473
rozšířil od Nowé Bystrzyce a během šesti týdnů
pohltil téměř celé okolí až po sedlo Przełęcz Spalona (měří 8,5 km a překonává převýšení 420 m).
Nejkrásnější úsek cesty začíná hned za vesnicí,
odkud silnice pohádkovými serpentinami stoupá
až na samé sedlo. Pohledy, které se z ní místy otvírají, doslova berou dech. Není divu, že na Spaloné
Droze bývají cyklistické horské prémie a kdysi se tu
konaly automobilové závody do vrchu.
Do dnešních časů se ve vesnici zachovalo
mnoho starých domů dřevěné, kamenné i smíšené
konstrukce. Některé z nich by si zasloužily památkovou ochranu. Najdeme tu staleté dřevěné chalupy s pavlačemi v průčelí (výrazný vliv české lidové
architektury). Lomené polovalbové střechy spatříme i na hospodářských staveních a je tu i starý
statek. Nejpůsobivěji však vypadají dřevěné domy
v horní části vsi, kterým modernizace neodebrala
původní architektonickou podobu a jejichž půvab
zdůrazňuje upravené okolí.

Nowa Bystrzyca
Na svahu uprostřed
vesnice stojí dřevěný kostel
z roku 1726, vedle něhož
se nacházel malý, téměř o
100 let starší hřbitov. Svatyně má masivní konstrukci členitého prostorového
tvaru, usazenou na vysoké
kamenné podezdívce s opěrnými pilíři. Nad sedlovou
střechou krytou šindelem
se tyčí okázalá osmiboká
vížka, jejíž zakončení připomíná byzantský sloh. K dávno neopravovanému
kostelu přiléhá nevelký (dnes již polský) hřbitov ohrazený zdí s kamennou branou. Do zdi spojující kostel
s kaplí pocházející z 18. století jsou zasazeny náhrobní tabule se starými německými nápisy. Interiér
kostela působí dosti skromně. Sochařsko-architektonickou výzdobu doplňují polychromie a v předsíni
zajímavé vitráže. Nemůžeme si nevšimnout více než
200 let starých varhan se šlapacími měchy. V čem
asi tkví tajemství jejich stále dokonalého zvuku?
A ještě jedna informace pro milovníky dřevěné
sakrální architektury. Podobný dřevěný kostelík,
pěkně položený v jižní části Bystřických hor, stojí
v Kamieńczyku. Tato lokalita však již nespadá do
území, kterému se věnuje naše publikace.
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Dřevěný kostelík
Nanebevzetí
Nejsvětější Panny
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38 Zalesie

Stará pohlednice
s vyobrazením
vesnice Zalesie

Zalesie,
dřevěný kostel

Zalesie
Je to nejzapadlejší vesnička v celé bystřické ob-

lasti a možná i v celých Sudetech. Jen stěží lze najít kousek asfaltové silnice, která by ji spojovala se
světem. Ukrývá se v úzkém, hluboce zaříznutém,
avšak velmi malebném údolí, jehož dnem protéká
nenápadný potůček se zajímavým názvem – Drwina (výsměch, posměch). Odkud se vzal? Jak už to
v horách chodí, v minulosti tento potok často býval nepředvídatelný. Jednoho květnového dne roku
1882 však se své žerty přehnal a přinesl velkou
vodu. Po té spoušti Zalesie již nikdy nebylo tak
lidnaté jako v dobách, kdy čítalo více než 300 obyvatel. Teď tu vnímáme ticho, ospalost a tajemno.
Zalesie láká především svým dřevěným kostelíkem s osmibokou vížkou a zajímavým inte-

riérem. Kostelík z roku 1718 je malý, protože
větší stavba by se do údolí Drwiny snad ani nevešla. Stojí na bílé podezdívce, upoutává pozornost
udržovanými
hnědými
stěnami a šindelovou střechou.
V tújovém háji na malém hřbitově
u kostela vedle sebe leží sudetští
Němci i osadníci, které sem osud
zavál po druhé světové válce. V 60.
letech minulého století novousedlíci nacházeli v dnes již zarostlém
rybníku (vedle bývalého hostince)
lahve s německým vínem. Mělo
rosolovitou konzistenci, ale pít se
dalo.
Uvnitř kostela nás čeká neobyčejný zážitek. Z nástěnných maleb
na stropě lodi a kněžistě i na zábradlí kůru oči až přechází. Je to velký
soubor polychromie na dřevě, čítající až 56 výjevů ze Starého a Nového
zákona. Byla to tzv. „Biblia Pauperum“ (Bible chudých) určená věřícím, kteří neuměli
číst. Dnes ji obdivujeme také my, milovníci umění.
Pro všechny, kteří si chtějí důkladně a chronologicky zopakovat historii biblického světa,
připomeňme, že u každého výjevu je uvedeno
číslo příslušného odstavce v Bibli. S její pomocí si víme rady. Neznámí tvůrci maleb, na kte-

rých jen stěží najdeme lidové prvky, podepsali
svá díla německým gotickým písmem, přičemž
s pravopisem si při tom hlavu nelámali.
Zalesie má dnes jen necelých dvacet čísel.
Domy vypadají jak v každé jiné vesničce Bystřických hor. Vydáme se do horní části vsi, kde stojí
kamenná sloupová kaplička, a pak ještě výš (po
žluté značce) do Huty, malé vesničky, jejíž obyvatelé se kdysi živili lovem lesního ptactva nebo pracovali v místní sklárně – nejstarší v na území Kladska. Ještě než vjedeme do Huty, spatříme po pravé
straně lysý vrchol hory Barczowa (811 m), odkud
se prý otevírá nejlepší výhled v Bystřických horách
– na Kladskou kotlinu, propadlinu horní Nysy, masiv Králického Sněžníku a samozřejmě okolní Bystřické a Orlické hory. Hned potom po levé straně
se budeme snažit objevit zříceninu Wilhelmovy
pevnosti (Fort Wilhelma).
Překročíme-li zelenou značku, vejdeme na rovný úsek cesty, nazývaný Cestou do věčnosti (Droga Wieczność), na které narazíme na Strážníka
věčnosti. Jeho kamenná socha zde stojí od roku
1872, ale co zde hlídá, nikdo neví.
Vracíme se zpět k rozcestí, z něhož vycházejí
dvě turistické značky:
1.Vlevo (na sever) po žluté dojdeme ke Stanislavově cestě (Droga Stanisława, kdysi Droga Wredego). Atraktivní výhledy, které se odtud otvírají,
lze přirovnat jen k úseku Sudetské autostrády mezi
sedlem nad Porębou a Gniewoszowem.
2. Vydáme-li se z rozcestí vpravo po zelené
značce (okrajem tzv. Fojtské roviny - polsky Wójtowska Równia) a před zapomenutým kostelíkem
s kamennou kalvárií odbočíme vlevo, dojdeme do
vesnice Wójtowice. Znenadání se před námi otevře půvabné trojúhelníkové údolí se dvěma dominantami – kostelem ve tvaru pseudobaziliky a velkým luxusním rekreačním střediskem Pod Dębem.
Z Wójtowic se můžeme vydat přes Młoty a
Rozcestí Pod svahem (Rozdroże pod Uboczem) do
Lasówky, kde zakončíme naši pouť po příhraničních vesnicích a osadách obce Bystrzyca Kłodzka.
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40 Důležité informace

Poznámky

TELEFONNÍ PŘEDVOLBA PRO POLSKO + 48
NOUZOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A INFORMACE
• Nouzové telefonní číslo: 112
Policja: 997, 74 811 11 03
Hasičský záchranný sbor: 998, 74 811 54 00
Zdravotnická záchranná služba: 999,
74 811 39 99
• Bystrzyckie Centrum Zdrowia – nemocnice,
ul. S. Okrzei 49, tel. 74 811 15 77
• Horská služba, ul. Śnieżna 23c, Międzygórze
tel. 601 100 300
• Úřad města a obce Kladská Bystřice
ul. H. Sienkiewicza 6,
tel. 74 811 76 05, fax 74 811 15 88,
www.bystrzycaklodzka.pl
e-mail: promocja@bystrzycaklodzka.pl
KULTURA
• Městský a obecní kulturní dům
ul. Wojska Polskiego 20,
Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 811 05 91,
e-mail: mgok@pknet.pl
www.mgok.pknet.pl
• Filumenistické muzeum
Mały Rynek 1, Bystrzyca Kłodzka,
tel./fax 74 811 06 37,
e-mail: muzeum.filumen@wp.pl
www.muzeum.filumenistyka.pl
• Komora paměti rolníků obcí pod Králickým
Sněžníkem, Kladská Bystřice
ul. Kolejowa 5, tel. 74 811 25 27
• Městská a obecní veřejná knihovna,
podzemí knihovny
Pl. Wolności 16, tel. 74 811 14 47,
e-mail: bibbystrzyca@wp.pl
www.biblioteka.bystrzyca.pl
• Státní hudební škola
ul. Okrzei 34, Bystrzyca Kłodzka,
tel. 74 811 03 49, www.psm.bystrzyca.pl
e-mail: psm-bk@kki.net.pl
OBSLUHA CESTOVNÍHO RUCHU
• Turistické informační místo,
Kancelář Svazu sněžnických obcí,
Mały Rynek 2/1, Bystrzyca Kłodzka,
tel. 74 811 37 31, fax 74 811 37 07
e-mail: it-bystrzycaklodzka@wp.pl
www.bystrzycaklodzka.pl
www.turystyka.bystrzycaklodzka.pl
• Cestovní kancelář „Bis Travel”
ul. S. Okrzei 1, Bystrzyca Kłodzka,
tel. 74 811 27 42, tel./fax 74 811 25 15
e-mail: biuro@bistravel.pl
www.bistravel.pl
• Centrum turistických služeb
„Podróże Marzeń”,
Plac Wolności 21, Bystrzyca Kłodzka,
tel./fax 74 811 10 57
e-mail: podrozemarzen@interia.pl
www.podrozemarzen.com.pl
• Pobočka Polského turisticko vlastivědného
sdružení (PTTK)
ul. Wojska Polskiego 2/9, Międzygórze,
tel./fax 74 813 51 95,
e-mail: pttkmiedzygorze@idsl.pl
www.pttkmiedzygorze.ta.pl
• „Górtrans” – doprava po horských
vyhlídkových trasách,
ul. Śnieżna 7, Międzygórze,
tel. 74 813 51 47, 503 097 253
e-mail: andrzejsobkowiak@o2.pl
• Centrum péče o lázeňské hosty
ul. Wolna 2, Długopole-Zdrój,
tel. 74 813 90 45, tel./fax 74 813 90 51,
e-mail: dlugopole@uzdrowisko-ladek.pl
www.uzdrowisko-ladek.pl

OBECNÍ TURISTICKÁ
INFORMAČNÍ MÍSTA
• Pobočka městské a obecní
veřejné knihovny Kladská Bystřice
ul. Zdrojowa 17, Długopole-Zdrój,
tel. 74 813 91 70,
e-mail: bibdlugopole1@wp.pl
• Sdružení milovníků Gorzanowa
ul. Kłodzka 8, Gorzanów
tel. 607 799 271, 74 812 10 06
e-mail: tmg.gorzanow@wp.pl
• Lasówka 56, tel. 605 527 427,
e-mail: ola@podzielencem.pl
• Bouda „Na Iglicznej”
Góra Igliczna 2, tel. 74 813 51 18
e-mail: igliczna@wp.pl
• Turistická Bouda PTTK „Jagodna”
Spalona 6, tel. 74 811 98 16
SPORT, REKREACE, TURISTIKA
• sportovní stadion a venkovní posilovna,
ul. Mickiewicza 14, Bystrzyca Kłodzka,
tel. 74 811 76 75
• tenisové kurty, ul. Strażacka, Bystrzyca Kłodzka,
tel. 74 811 76 75
• plovárna, ul. Floriańska, Bystrzyca Kłodzka,
tel. 74 811 76 75
• multifunkční hřiště „Orlik 2012”, ul. Ludowa,
Bystrzyca Kłodzka, tel. 74 811 76 75
PŮJČOVNY LYŽAŘSKÝCH
A CYKLISTICKÝCH POTŘEB
Bystrzyca Kłodzka
• Cyklistická a sportovní prodejna, servis, půjčovna
jízdních kol a holí na Nordic Walking:
ul. J. Słowackiego 3, tel. 74 644 14 41,
515 186 430, e-mail: rowerowy@vp.pl
Międzygórze
• Centrum „Śnieżnik” – půjčovna lyžařských a cyklistických potřeb, nosítek pro děti, holí na Nordic
Walking, školení Nordic Walking, pořádání pěších
a cyklistických výletů s dopravou do horských
středisek Czarna Góra a Spalona:
ul. Wojska Polskiego 6
tel. 502 525 564, 793 010 909
www.centrumsnieznik.pl
e-mail: biuro@centrumsnieznik.pl
Spalona
• Půjčovna lyží u lyžařského vleku v obci Spalona:
tel. 74 811 90 39, 695 420 688
• Půjčovna lyží – Bar „U Jeremiego” – Spalona 4a,
tel. 74 811 90 99, 601 801 305
Stara Bystrzyca
• Půjčovna jízdních kol – Stanice „Przygoda”,
ul. Bystrzycka 48, tel. 531 774 327,
www.stacjaprzygoda.pl
e-mail: marek@stacjaprzygoda.pl
BANKOMATY
•
•
•
•
•
•

Bank BZWBK - ul. Mickiewicza 8
Bank PKO BP - Pl. Wolności 10
Bank BGŻ - ul. Wojska Polskiego 20
Bank Spółdzielczy - ul. Sienkiewicza 2
Euronet - ul. Strażacka 8
Państwowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
- Os. Szkolne 106/17

LÉKÁRNY
• Apteka „Bystrzycka”,
ul. Okrzei 12, tel. 74 811 14 21
• Apteka „Herbena”,
Os. Szkolne 10, tel. 74 811 10 10
• Apteka „Centralna”,
ul. Mickiewicza 15, tel. 74 811 42 97
• Apteka „Przy Netto”,
ul. Mickiewicza 3, tel. 74 869 87 41
• Apteka „Słoneczna”,
Pl. Wolności 28-29, tel. 74 866 88 45
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