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Pogranicze kłodzko-orlickie łączy wielowiekowa historia i tra-
dycja. Aż do 1779 r. Hrabstwo Kłodzkie było częścią Królestwa 
Czech. Dziś tereny te kuszą unikatową przyrodą, malowniczymi 
krajobrazami, cennymi zabytkami, ciekawą architekturą i nowo-
czesną bazą turystyczną.

Ziemia kłodzka, położona w pasie środkowych i wschodnich 
Sudetów, jest jednym z najbardziej urzekających zakątków Dolne-
go Śląska. Wśród malowniczych okolic znaleźć można wspaniałe 
punkty widokowe, charakterystyczne formy skalne, imponujące 
fortyfikacje, zabytkowe budowle, a także słynne uzdrowiska. Naj-
wyższym szczytem regionu jest Śnieżnik (1424 m. n.p.m.), zaś naj-
bardziej znanym pasmem – Góry Stołowe. Tereny ziemi kłodzkiej 
to wymarzony zakątek dla miłośników turystyki aktywnej, pasjo-
natów historii i tradycji oraz kuracjuszy.

Ziemia orlicka znajduje się w północno-wschodniej części Re-
publiki Czeskiej, w pasie Sudetów Środkowych. Górującym nad 
regionem szczytem jest Velká Deštná (1115 m n.p.m.). Orlicka kra-
ina to idealne miejsce do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej 
i zimowej. Zaciszne i zadbane miasteczka oraz łagodne wznie-
sienia górskie sprawiają, że to miejsce idealne dla całych rodzin. 
Podziwiać tu można zabytki sakralne, zamki, pałace i wspaniałe 
przyrodniczo tereny.

Pogranicze kłodzko-orlickie to miejsce, gdzie warto zatrzymać się 
na dłużej, aby odkryć jego przyrodnicze i kulturowe skarby.

Zapraszamy!

Orlicko-kladské pohraničí pojí staletí společných dějin a tradic. 
Do roku 1779 bylo kladské hrabství součástí Českého království. 
Dnes tato oblast láká návštěvníky svou jedinečnou přírodou, 
malebnou krajinou, cennými památkami, zajímavou architektu-
rou a moderní turistickou infrastrukturou. 

Kladsko leží v Orlické a Jesenické oblasti Krkonošsko-jesenic-
ké subprovincie a patří mezi nejkrásnější části Dolního Slezska. 
V jeho malebných zákoutích najdeme okouzlující vyhlídky, cha-
rakteristické skalní útvary, impozantní opevnění, architektonic-
ké památky a několik proslulých lázeňských měst. Nejvyšší ho-
rou je Králický Sněžník (1424 m n. m.) a nejznámějším pohořím 
Stolové hory. Kladsko je rájem příznivců aktivní turistiky a milov-
níků historie či lázeňství.

Orlicko leží v severovýchodních Čechách, v Orlické oblasti Kr-
konošsko-jesenické subprovincie. Nejvyšším vrcholem je Velká 
Deštná (1115 m n. m.). Orlicko je ideálním místem k provozování 
pěší turistiky, cykloturistiky i zimních sportů. Poklidná, upravená 
městečka a mírné horské svahy činí z tohoto regionu ideální mís-
to pro rodinnou rekreaci. Můžeme zde obdivovat hrady a zámky, 
církevní památky a zajímavou přírodu.

V Orlicko-kladském pohraničí stojí za to se zastavit na delší dobu 
a objevit zdejší přírodní a kulturní poklady. 

Zveme Vás k návštěvě!
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WIDOK ZE SZCZELIŃCA
NA SUDECKIE PASMA

POHLED Z HEJŠOVINY 
NA HŘEBENY SEVERNÍCH 
POHRANIČNÍCH HOR
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BLUDNÉ
SKÁLY
Jedním z nejpodivuhodnějších a nejtajemnějších skalních la-
byrintů v Polsku jsou Bludné skály, které jsou důležitou částí 
Národního parku Stolové hory. Vzhledem k mimořádnému vý-
znamu tohoto místa zde byla v roce 1957 založena přírodní re-
zervace. Bludné skály jsou unikátní skalní bludiště rozkládající 
se na vrcholu hory Bor (915 m n. m.). Působením vody a vět-
ru vznikla v pískovcových skalách jedinečná soustava skalních 
průrv a uliček, které jsou někdy tak úzké, že se přes ně člověk 
musí prodírat. Toto místo je důkazem obdivuhodné schopnosti 
přírody vytvářet umělecká díla. Kdo zapojí svou fantazii, uvidí 
zde mnohem víc než pouhé skály: může najít třeba kuří nožku, 
pokladní okénko, loď, dvounohý hřib a mnoho jiných skalních 
forem.
Zdejší skalní bludiště už zažilo i svých pět minut filmové slávy: 
Andrew Adamson zde natáčel některé scény slavného fantasy 
filmu Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň a Letopisy Narnie: 
Kníže Kaspian.

Jednym z najbardziej niezwykłych i tajemniczych zespołów blo-
ków skalnych w Polsce są Błędne Skały, stanowiące unikalny za-
kątek Parku Narodowego Gór Stołowych. Ze względu na wyjątko-
wość tego miejsca, w 1957 roku utworzono tu rezerwat przyrody.
Błędne Skały to niepowtarzalny labirynt skalny, obejmujący 
grzbiet Skalniaka (915 m n.p.m.) wyrzeźbiony w piaskowcach, 
uformowanych przez wodę i wiatr. To jedyny w swoim rodzaju 
gąszcz szczelin i zaułków, czasem tak wąskich, że trzeba się przez 
nie przeciskać. Miejsce to jest żywym dowodem niesamowitych, 
artystycznych zdolności natury. Jeśli uruchomimy wyobraźnię, 
zobaczymy bowiem znacznie więcej niż tylko skały. Dostrzeżemy: 
kurzą stopkę, kasę, okręt, dwunożny grzyb i wiele innych skalnych 
rzeźb.
Skalny labirynt miał też swoje pięć minut sławy – Andrew Adam-
son kręcił tutaj wybrane sceny amerykańskiej superprodukcji 
„Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa” oraz ,,Opowie-
ści z Narnii: Książę Kaspian”.

BŁĘDNE 
SKAŁY



05ATRAKCJE POGRANICZA KŁODZKO-ORLICKIEGO 
ATRAKTIVITY ORLICKO-KLADSKÉHO POHRANIČÍ

MUZEUM
PAPÍRU
Jednou z nejvýznamnějších turistických atrakcí města Duszni-
ki-Zdrój je unikátní papírenský mlýn z roku 1562, ve kterém sídlí 
Muzeum papíru. Bohaté sbírky a expozice muzea jsou věnovány 
dějinám výroby papíru, historii polských bankovek a v neposlední 
řadě také umění papíru. V papírně se dodnes vyrábí papír stejný-
mi postupy, jaké byly používány ve středověku, a ukázky této výro-
by se těší velkému zájmu. Návštěvníci muzea se mohou zúčastnit 
workshopu ruční výroby papíru a jako suvenýr z návštěvy muzea si 
pak odnesou vlastnoručně vyrobený arch ručního papíru.
V hlavní budově mlýna byly v minulosti kromě výrobny papíru také 
obytné prostory. Za pozornost stojí především zdobená fasáda 
budovy, cenné polychromie v interiéru a vstupní pavilon s výzdo-
bou. Papírenský mlýn s dřevěnou sušárnou papíru je technickou 
památkou, jakou bychom marně hledali v jiných částech Polska. 
V interiéru jsou k vidění například archy s vodoznaky, dokumenty, 
tisky, stroje a zařízení k výrobě ručního papíru a sbírka aparatury 
pro zkoumání vlastností papíru. Na nádvoří muzea jsou vystaveny 
papírenské a tiskařské stroje.
Po desítky let byl papír z dusznické papírny známý pro svou mimo-
řádnou trvanlivost, dokonce byl popisován jako „nesmrtelný“. Zde 
vyrobený dopisní papír používal například Fryderyk Chopin během 
svého pobytu v Dusznikách v létě 1826.
V roce 2011 se papírenský mlýn v Dusznikách stal národní kulturní 
památkou. V roce 2019 dalo Polsko podnět k jeho zápisu na Se-
znam světového kulturního dědictví UNESCO.

Jedną z głównych atrakcji Dusznik-Zdroju jest unikatowy młyn 
papierniczy sprzed 1562 r., w którym mieści się Muzeum Papier-
nictwa. Placówka udostępnia bogate zbiory związane z dziejami 
papieru, historią polskich banknotów oraz sztuką papieru. W mły-
nie nadal wytwarza się papier średniowieczną metodą, a pokazy 
tego rękodzieła cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Zwie-
dzający mogą uczestniczyć w warsztatach czerpania papieru – 
pamiątką po wizycie w muzeum jest wówczas samodzielnie wy-
konany arkusz.
Budynek główny młyna pełnił niegdyś funkcję mieszkalno-pro-
dukcyjną. Na uwagę zasługują przede wszystkim jego dekoracyj-
ne elewacje oraz cenne polichromie wewnątrz. Wraz z ozdobnym 
pawilonem wejściowym oraz drewnianą suszarnią papieru sta-
nowi zabytek techniki, jakiego próżno szukać w innych rejonach 
Polski. We wnętrzach zobaczyć można m.in. arkusze z filigranami, 
dokumenty i druki, urządzenia czerpalnicze czy kolekcję aparatu-
ry do badania właściwości papieru. Na dziedzińcu muzeum – ma-
szyny papiernicze i drukarskie.
Przez dekady dusznicki papier słynął z wyjątkowej trwałości, okre-
ślano go nawet mianem „nieśmiertelnego”. Tutejszej papeterii uży-
wał m.in. Fryderyk Chopin, który gościł w Dusznikach latem 1826 r.
W 2011 r. dusznicki młyn papierniczy otrzymał miano pomnika 
historii. W 2019 r. został zgłoszony przez Polskę do wpisu na listę 
światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

MUZEUM
PAPIERNICTWA
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BRANDÝSKÝ
LABYRINT
Někteří z návštěvníků mají obavy, že se jim hned tak nepodaří na-
jít cestu z bludiště ven. Přírodní labyrint v Brandýse nad Orlicí je 
atrakce určená všem, kdo se dobře orientují v terénu a mají rádi 
dobrodružství. Při putování údolím Tiché Orlice si rozhodně ne-
nechte tuto atrakci ujít. 
Přírodní labyrint, který tvoří geometricky vysázené habry obecné, 
svým tvarem připomíná zeměkouli. Cílem je dostat se do středu 
zelené houštiny. Bludiště není příliš velké (leží na ploše 35 krát 
35 metrů), ale jeho přírodní stěny dosahují až dvoumetrové výšky 
a znesnadňují orientaci. Cesta ven z bludiště trvá nejméně dvacet 
minut. 
To, že v Brandýse nad Orlicí vznikla atrakce nazvaná Labyrint, není 
náhoda. Právě zde totiž významný pedagog a filozof Jan Amos 
Komenský napsal barokní filozoficko-teologický traktát „Labyrint 
světa a ráj srdce“, který je považován za jedno z vrcholných děl 
české literatury. 
Bludiště je v provozu od května do září.

Niektórzy obawiają się, że wchodząc mogą szybko nie znaleźć 
wyjścia. Ten przyrodniczy labirynt to atrakcja dla wszystkich, któ-
rzy mają dobrą orientację w terenie i lubią wyzwania. Zwiedza-
jąc dolinę miasteczka Brandýs nad Orlicą, warto poświęcić czas 
na tę atrakcję.
Naturalny labirynt, utworzony przez geometrycznie nasadzone gra-
by pospolite, kształtem przypomina kulę ziemską. Celem wędrówki 
jest dotarcie do centrum zielonego gąszczu. Labirynt nie jest duży 
(ma wymiary 35 na 35 metrów), ale jego naturalne ściany sięgają 
nawet dwóch metrów wysokości, co skutecznie utrudnia orienta-
cję. Aby się stąd wydostać potrzeba przynajmniej 20 minut.
Labirynt powstał w Brandysie nieprzypadkowo. To właśnie w tym 
miasteczku Jan Amos Komeński – czeski pedagog i filozof – na-
pisał w 1623 r. barokowy filozoficzny traktat moralizatorsko-teo-
logiczny „Labirynt świata i raj serca”, uważany za jedno z najpięk-
niejszych dzieł literatury czeskiej.
Obiekt jest czynny od maja do września.

LABIRYNT BRANDÝS 
NAD ORLICĄ
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DĚLOSTŘELECKÁ 
TVRZ BOUDA

Orlické hory přitahují nejen lyžaře a milovníky pěší turistiky. Sku-
tečné poklady tu najdou rovněž zájemci o pevnostní a vojenskou 
turistiku. 
Na východním okraji Orlických hor se nachází impozantní síť 
opevnění. Dělostřelecká tvrz Bouda vznikla v letech 1936-1938 
a  je nejlépe dochovanou budovou tohoto typu na území České 
republiky. Skládá se z pěti srubů propojených systémem podzem-
ních chodeb a sálů ukrytých ve skalním masivu. 
Podzemní prostory jsou dnes přístupné veřejnosti. Turisté si zde 
mohou prohlédnout například podzemní elektrárnu-strojovnu, 
sklady munice, kasárna, pancéřové prvky opevnění a tunely úzko-
rozchodné železnice. V podzemní části tvrze Bouda se také nachá-
zí pietní místo, které je nejníže položeným památníkem obětem 
války v České republice. V okolí tvrze Bouda jsou patrné pozůstat-
ky stavenišť a opevnění. Objekt je přístupný od května do října.

Góry Orlickie interesują nie tylko narciarzy i miłośników pieszych 
wycieczek. Prawdziwe skarby znajdują tu również amatorzy tury-
styki fortyfikacyjnej i wojennej.
Na wschodnim krańcu tego pasma znajduje się imponująca sieć 
umocnień. Grupa warowna Bouda powstała w latach 1936-1938 
i jest najlepiej zachowaną tego typu budowlą na terytorium Re-
publiki Czeskiej. Składa się z pięciu schronów połączonych syste-
mem podziemnych korytarzy i sal ukrytych w masywie skalnym.
Dziś kazamaty są udostępnione do zwiedzania. Turyści zobaczyć 
mogą m.in. podziemną elektrownię, magazyny amunicji, koszary 
wojskowe, pancerne elementy fortyfikacji i tunele, którymi biegła 
kolej wąskotorowa. W podziemiach Boudy mieści się także po-
mnik, który jest najgłębiej położonym na terenie Czech miejscem 
pamięci ofiar wojny. Obok znajdują się również rozległe ruiny 
twierdzy. Obiekt można zwiedzać od maja do października.

ART YLERYJSKA 
GRUPA WAROWNA 
BOUDA
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SZCZYTNIK
Vrchol Szczytnik (589 m n. m. ) tyčící se nad městečkem Szczytna 
tvoří výrazně vypouklá náhorní plošina porostlá hustým lesem. 
Hora je ideálním cílem rodinných výletů. Na vrchol Szczytniku 
lze dojít pěšky po žluté trase z města Szczytna nebo Polanica-
-Zdrój anebo dojet autem, které je možné nahoře odstavit na 
nevelkém parkovišti.
Nejzajímavějším místem na Szczytniku je zámek Leśna Skała, 
který však v současnosti není přístupný veřejnosti. Neogotic-
ká budova vznikla v letech 1831–1837 po vzoru středověkého 
obranného hradu. V jeho blízkosti vede kamenná křížová ces-
ta s charakteristickými originálními pískovcovými reliéfy v pří-
rodních skalách. Uprostřed smrkového lesa se nachází nevelké 
skalní bludiště.
V dávnějších dobách na Szczytniku stála pevnůstka, která však 
byla v 19. století rozebrána, protože ztratila svůj strategický vý-
znam. Na jejím místě je dnes vyhlídková plošina nabízející nád-
herný výhled na okolí.

Szczytnik (589 m n.p.m) to wyraźnie wypiętrzony płaskowyż po-
kryty gęstym lasem, górujący nad Szczytną. Stanowi idealne miej-
sce wycieczek dla całych rodzin. Można się tam dostać pieszo – 
żółtym szlakiem prowadzącym ze Szczytnej do Polanicy Zdroju 
lub samochodem – na górze znajduje się niewielki parking.

Najciekawszym fragmentem Szczytnika jest, obecnie niedostęp-
ny dla zwiedzających, Zamek Leśna. Ta neogotycka budowla po-
wstała w latach 1831–1837, na wzór średniowiecznego obiektu 
obronnego. W pobliżu znajduje się też kamienna droga krzyżowa, 
z charakterystycznymi, oryginalnymi płaskorzeźbami z piaskow-
ca, osadzonymi w naturalnych skałach. Skały tworzą tu niewielki 
labirynt w otoczeniu świerkowego lasu.

Niegdyś na Szczytniku znajdował się także fort, który rozebrano 
w XIX wieku, ponieważ nie miał już znaczenia strategicznego. 
Na jego miejscu stoi dziś platforma widokowa, skąd rozciąga się 
wspaniała panorama okolicy.

SZCZYTNIK
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MEDVĚDÍ JESKYNĚ 
V KLETNĚ

Jedna z nejdelších a nejhlubších jeskyní na území Polska se na-
chází v masivu Králického Sněžníku v údolí potoka Kleśnica a je 
přístupná veřejnosti. Její název souvisí s nálezem kostí jeskyn-
ních medvědů, které tu byly nalezeny společně s mnoha jinými 
kosterními pozůstatky čtvrtohorních zvířat. Jeskynní medvěd 
zde žil přibližně před 300 tisíci lety. 
Jeskyně má tři patra, ale veřejnosti je přístupné pouze prostřed-
ní z nich. Turistická trasa vede po pohodlné cestě, je dobře upra-
vená (vhodná i pro osoby s postižením) a zajímavě osvětlená. 
Návštěvníci mohou obdivovat dobře dochovanou, bohatou 
a pestrou krápníkovou výzdobu jeskyně se stalaktity, stalagmity, 
stalagnáty a dalšími neobvyklými útvary, jako jsou sintrové dra-
périe, záclony, brčka, pole či vzácné jeskynní perly. 
Cesta k jeskyni je nenáročná. Vstup do jeskyně leží na pravém 
úbočí údolí potoka Kleśnica ve výšce cca 800 m n. m. Je sem 
snadný přístup trasou dlouhou 1,5 kilometrů. Z důvodu ochra-
ny unikátního mikroklimatu je počet vstupů do jeskyně omezen 
a přísně kontrolován.

Położona w Masywie Śnieżnika, w dolinie Kleśnicy, udostępnio-
na zwiedzającym Jaskinia Niedźwiedzia jest jedną z najdłuższych 
i najgłębszych polskich jaskiń. Nazwę zawdzięcza żyjącym około 
300 tys. lat temu niedźwiedziom jaskiniowym, których kości zna-
leziono tu pośród innych, bardzo licznych szczątków zwierząt 
plejstoceńskich.
Jaskinia rozwinięta jest horyzontalnie na trzech poziomach, jed-
nak tylko środkowy udostępniony jest odwiedzającym. Prowa-
dząca wygodnym chodnikiem trasa turystyczna została dobrze 
przygotowana do zwiedzania (również dla osób niepełnospraw-
nych) i ciekawie oświetlona.
Turyści mogą podziwiać dobrze zachowaną, bogatą i różnorodną 
szatę naciekową jaskini, ze stalaktytami, stalagmitami i stalagna-
tami. Nie brakuje także innych, niezwykłych form, zwanych dra-
periami, zasłonami, żebrami, makaronami czy polami ryżowymi. 
Zobaczyć tu można także rzadko spotykane perły jaskiniowe.
Dotarcie do jaskini nie jest trudne. Wejście znajduje się na pra-
wym zboczu doliny Kleśnicy, około 800 m n.p.m. Można tu bez 
problemu dojść półtorakilometrową trasą. Ze względu na ochro-
nę unikalnego mikroklimatu ilość wejść do wnętrza jaskini jest 
ograniczona i ściśle kontrolowana.

JASKINIA
NIEDŹWIEDZIA
W KLETNIE
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LANŠKROUNSKÉ
RYBNÍKY
Vynikající místo pro všechny, kdo hledají přirozenou krásu, har-
monii a blízkost přírodě. V roce 1992 zde byla vyhlášena evropsky 
významná lokalita Natura 2000. Lanškrounské rybníky tvoří sou-
stava sedmi rybníků o rozloze 45 hektarů. Je zde ideální prostře-
dí pro kontakt s přírodou a pozorování různých druhů divokých 
živočichů, zejména vodních ptáků. Četně se zde vyskytuje lyska 
černá a kachna divoká, ale ornitologové zaznamenali také orla 
mořského.

Mezi rybníky byla vyznačena vycházková a naučná stezka, na kte-
ré se její návštěvníci mohou seznámit s historií komplexu rybníků 
a s místní faunou a flórou. Lanškrounské rybníky jsou také rájem 
rybářů a milovníků jachtingu a windsurfingu.

Świetne miejsce dla wszystkich, którzy szukają naturalnego pięk-
na, harmonii i bliskości przyrody. Lanškrounskie Stawy od 1992 r. 
znajdują się na liście obszarów chronionych – Natura 2000. Zaj-
mują powierzchnię 45 hektarów i tworzą układ siedmiu stawów. 
Nadają się idealnie do obcowania z przyrodą i podglądania róż-
nych gatunków dzikich zwierząt, szczególnie wodnego ptactwa. 
Licznie występują tu łyski i kaczki krzyżówki. Ornitolodzy wypa-
trzyli także bielika.

Między stawami wyznaczona została ścieżka spacerowo-dydak-
tyczna, na której można zapoznać się z historią kompleksu oraz 
występującą tu florą i fauną. Lanškrounskie Stawy to także raj dla 
wędkarzy, miłośników żeglarstwa i windsurfingu.

LANŠKROUNSKIÉ
STAWY
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PŘÍRODNÍ
REZERVACE
ZEMSKÁ BRÁNA
Neobyčejná, okouzlující krajina s bohatou flórou činí z této pří-
rodní rezervace oblíbený cíl pěších výletů. Zemská brána leží 
v údolí Divoké Orlice, která po staletí tvoří státní hranici a v tomto 
místě se stáčí do vnitrozemí. Její údolí tak tvoří pomyslnou brá-
nu do Čech. Hned vedle ní se klene krásný kamenný most starý 
téměř 120 let, který prošel celkovou rekonstrukcí, a díky tomu 
může dál sloužit turistům, kteří se po této stezce vydají na výlet. 
Přibližně o kilometr dál po proudu řeky se nachází Pašerácká láv-
ka. Její název připomíná pašeráckou stezku z Kladska do Čech, 
která tudy kdysi vedla.
Rezervace Zemská brána byla založena v roce 1987 a s rozlohou 
přesahující 88 ha je největší rezervací v Orlických horách. Naučná 
stezka, která zde byla vytyčena, je dlouhá necelých 2,5 kilometru. 
Vede od mostu přes lávku a dále kolem jednoho z bunkrů z třicá-
tých let 20. století k Ledříčkově skále, kde žil a zahynul legendární 
zbojník, a končí v osadě Amerika. Milovníci přírody se tu upro-
střed zeleně mohou ztratit na dlouhé hodiny. Oblast je porost-
lá smíšenými lesy, ve kterých převažuje smrk, ale jsou zde také 
buky, jedle či javory. U vody můžete potkat ledňáčka, konipase 
horského a další druhy ptáků. 

Ze względu na niebywałe krajobrazy i prawdziwy urok, rezerwat 
przyrody z bogatą florą jest miejscem chętnie odwiedzanym przez 
miłośników pieszych wypraw. Ziemska Brama leży w dolinie Dzi-
kiej Orlicy, która od wieków jest rzeką graniczną. W tym miejscu jej 
nurt kieruje się w głąb kraju, a dolina rzeki stwarza symboliczną 
bramę do Czech. Tuż obok stoi piękny, prawie 120-letni kamienny 
most, który dzięki gruntownej renowacji służy turystom udają-
cym się na wycieczkę tym szlakiem. Około kilometra w dół biegu 
rzeki znajduje się z kolei Przemytnicza Kładka, która jest pamiątką 
po prowadzącym tędy szlaku przemytniczym z Hrabstwa Kłodz-
kiego do Czech.
Utworzony w 1987 r. rezerwat przyrody Ziemska Brama ma ponad 
88 ha i jest największym w Górach Orlickich. Ścieżka dydaktyczna 
utworzona na jego terenie ma prawie 2,5 km. Prowadzi od mostu, 
przez kładkę, a następnie obok jednego z bunkrów z lat 30. XX w. 
aż do Skały Ledrziczka, gdzie mieszkał i zginął ten legendarny roz-
bójnik, i kończy się w osadzie Amerika. Miłośnicy przyrody mogą 
zatracić się w tym miejscu na długie godziny. Teren porastają lasy 
mieszane, głównie świerkowe, nie brakuje także buków, jodeł czy 
jaworów. Nad wodą spotkać można zimorodka, pliszkę górską, 
a także inne ptaki.

REZERWAT
PRZYRODY
ZIEMSKA BRAMA
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KRÁLICKÝ
SNĚŽNÍK
Majestátní hora Králický Sněžník (1425) je nejvyšším vrcholem 
stejnojmenného horského masivu v Jesenické oblasti Krkonoš-
sko-jesenické subprovincie. Větší část masivu leží na polské 
straně. Díky své výšce a poloze je Sněžník skvělým vyhlídkovým 
místem. Za příznivého počasí se zde otevírá nezapomenutelný 
výhled na Krkonoše, Zieleniec, Bystřické a Orlické hory a Jeseníky.
Na rozlehlém, plochém vrcholu se nacházejí ruiny kamenné 
rozhledny nazvané Věž císaře Viléma. Stálým zdrojem údivu 
a  překvapení turistů je kamenná socha slůněte na české straně 
hor. V roce 1932 ji sem dopravili členové uměleckého sdružení 
Prager Secession, kteří se na Sněžníku scházeli. 
Na vrchol vede několik tras, jako nástupní místo trasy je na výběr 
Międzygórze, průsmyk Puchaczówka, Stronie Śląskie nebo ves 
Kamienica. Turisté, kteří si zde chtějí odpočinout či přenocovat, 
mohou využít turistickou chatu Na Sněžníku, kterou v roce 1871 
založila princezna Marianna Oranžská. Patří mezi nejstarší turis-
tické chaty v Polsku a je v provozu celoročně. 
Na polské straně Králického Sněžníku se nacházejí lyžařská stře-
diska Czarna Góra a Kamienica a také několik menších středisek, 
včetně dvou lyžařských vleků v horské vsi Międzygórze.

Majestatyczny Śnieżnik (1425 m n.p.m.) jest najwyższym szczytem 
masywu położonego w Sudetach Wschodnich. Zarówno wyso-
kość oraz usytuowanie tworzą ze Śnieżnika doskonały punkt wi-
dokowy. Przy dobrej pogodzie rozciągają się stąd niezapomniane 
widoki m.in. na Karkonosze, Zieleniec, Góry Bystrzyckie, Orlickie 
i Jesionik.
Na rozległym i płaskim wierzchołku znajdują się pozostałości 
po kamiennej wieży widokowej cesarza Wilhelma. Turystów nie-
zmiennie zadziwia ustawiona po czeskiej stronie kamienna figura 
słonia, którą w 1932 r. sprowadzili, spotykający się na Śnieżniku, 
członkowie grupy „Prager Secession”.
Na szczyt prowadzi kilka szlaków: z Międzygórza, Przełęczy Pucha-
czówka, Stronia Śląskiego i Kamienicy. Turyści, którzy chcą odpo-
cząć lub przenocować, mogą to zrobić w schronisku „na Śnieżni-
ku”. Ufundowane w 1871 r. przez księżną Mariannę Orańską, jest 
jednym z najstarszych polskich schronisk turystycznych. Obiekt 
jest czynny przez cały rok.
W Masywie Śnieżnika, po polskiej stronie, znajdują się ośrodki 
narciarskie na Czarnej Górze oraz Kamienicy, a także kilka mniej-
szych, w tym dwa wyciągi w Międzygórzu.

MASYW 
ŚNIEŻNIKA
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VELKÁ
HEJŠOVINA
Velká Hejšovina (919 m n. m.) je nejvyšší hora Stolových hor. Na 
vrchol vede několik tras, na kterých musíme – v závislosti na tom, 
kterou z nich jsme si vybrali – překonat skalní bludiště, mnoho 
schodů, vyhlídkové terasy či skalní průrvy. Neobvyklé skalní útva-
ry svým vzhledem připomínají lidské postavy, zvířata i předměty. 
Patří mezi ně např. Lidoop, Velbloud nebo Kolébka. Působí na 
fantazii návštěvníků hor a v minulosti se staly základem mnoha 
legend.
Nejsnadnější cesta na vrchol Hejšoviny vede ze vsi Karłów po 
682 kamenných schodech. Úsilí ale stojí za to, protože z vrcho-
lu, který je součástí Koruny polských hor, je překrásný výhled na 
Krkonoše se Sněžkou, Králický Sněžník a téměř celou Orlickou 
oblast. 
Na náhorní plošině Hejšoviny byla v roce 1845 postavena turistic-
ká chata ve švýcarském stylu zvaná Švýcarka. Patří mezi nejstarší 
horské chaty v polské části hor. Přístup sem je pouze pěšky. 
Nejvyšší vrcholovou skálou Velké Hejšoviny je dvanáctimetrová 
pískovcová skála nazvaná Krakonošův trůn. Zajímavé je rovněž 
místo nazvané Peklo – skalní průrva o délce cca 100 metrů a hlu-
boká téměř 20 metrů, se specifickým mikroklimatem, kde občas 
leží sníh až do poloviny června. 
V zimě je bez horolezeckého vybavení možné dojít pouze k turis-
tické chatě a na vyhlídku s výhledem na Karlov.

Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) to najwyższy szczyt polskiej czę-
ści Gór Stołowych. W zależności od wyboru trasy, by go zdobyć, 
należy pokonać skalne labirynty, liczne schody, tarasy widokowe 
i szczeliny. Wymyślne, działające na wyobraźnię turystów formy 
skalne, przypominające swoim wyglądem ludzi, zwierzęta i przed-
mioty, m.in. Małpoluda, Wielbłąda czy Kołyskę, stały się kanwą 
wielu legend.
Najłatwiejszy szlak na szczyt wiedzie ze wsi Karłów, żeby go 
przejść należy pokonać 682 kamienne stopnie. Warto podjąć ten 
wysiłek, gdyż ze szczytu, zaliczanego do Korony Gór Polski, rozcią-
ga się wspaniały widok na Karkonosze ze Śnieżką, Masyw Śnieżni-
ka i niemal całe Sudety Środkowe.
Na platformie szczytowej Szczelińca zbudowano w 1845 roku 
schronisko w stylu szwajcarskim, nazywane „Szwajcarką”. Jest 
to jedno z najstarszych schronisk w polskich Sudetach. Nie moż-
na dostać się do niego inaczej niż pieszo.
Najwyższą szczytową skałą Szczelińca jest Tron Liczyrzepy – 
dwunastometrowej wysokości skała piaskowcowa. Kolejnym 
ciekawym miejscem jest „Piekiełko”, skalna szczelina długości 
ok. 100 i głębokości blisko 20 metrów, ze specyficznym mikrokli-
matem, gdzie śnieg zalega nawet do połowy czerwca.
Zimą, bez sprzętu alpinistycznego, można dojść tylko do schroni-
ska i tarasu z widokiem na Karłów.

SZCZELINIEC
WIELKI
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W Neratovie, czeskiej miejscowości tuż przy granicy z Polską, 
stoi barokowa świątynia, która zachwyca i zadziwia. Zamiast 
tradycyjnego dachu ma potężne szklane sklepienie w kształ-
cie krzyża, przez które do środka dostaje się światło słoneczne. 
Przez całe lata w ruinach zniszczonego po II wojnie światowej 
kościoła wierni modlili się pod gołym niebem. Dziś, przez impo-
nujące przeszklenie, nadal mogą spoglądać w niebo.
Budowla wzniesiona została w latach 1723‒1733. To, co charak-
terystyczne dla kościoła, to jego nietypowa północno-południo-
wa orientacja. Główne wejście i fasada skierowane są na połu-
dnie, prezbiterium zaś na północ. Dzięki cudownej figurce Marii 
Panny, od drugiej połowy XVII wieku aż do II wojny światowej, 
było to znane miejsce pielgrzymkowe. Kres świetności świątyni 
nastąpił w 1945 r., kiedy to strawił ją pożar. Szczęśliwie nie do-
szło do jej zburzenia, jednak nie udało się zatrzymać dalszej de-
gradacji. Dopiero na początku lat 90. XX wieku kościół wpisano 
na Listę Dziedzictwa Narodowego i zaczęto go odnawiać.
Dziś świątynia ponownie przeżywa rozkwit życia pielgrzymko-
wego. Szczyt odwiedzin przypada w sierpniu, kiedy odbywają 
się najważniejsze uroczystości odpustowe.

SANKTUARIUM
NERATOV

POUTNÍ MÍSTO
NERATOV
V Neratově, vesnici ležící nedaleko česko-polských hranic, se 
nachází obdivuhodný barokní kostel. Namísto tradiční věže má 
mohutnou skleněnou klenbu ve tvaru kříže, kterou dovnitř pro-
chází denní světlo. Dlouhá léta se v troskách kostela, který byl 
zničen po 2. světové válce, věřící modlili pod širým nebem. Dnes 
díky impozantnímu zasklení mohou dál hledět na nebe. 
Kostel byl postaven v letech 1723–1733. Jeho zvláštností je nety-
pická severo-jižní orientace. Hlavní vchod a fasáda jsou oriento-
vané na jih, presbytář na sever. Díky zázračné sošce Panny Marie 
byl Neratov od druhé poloviny 17. století až do druhé světové 
války známým poutním místem. Jeho rozkvět ukončil požár, 
který v roce 1845 poškodil kostel. Budova naštěstí nebyla zcela 
zničena, ale nepodařilo se zastavit její další chátrání. Teprve 
na počátku devadesátých let 20. století byl neratovský kostel 
zapsán na seznam kulturních památek a byla zahájena jeho 
obnova. 
Dnes Neratov opět zažívá rozkvět poutního ruchu. Vrchol ná-
vštěvnosti připadá na srpen, kdy se zde odehrávají nejvýznam-
nější poutní slavnosti.
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DOMEK „NA SBORU“ 
V KUNVALDU
Nenápadná bílá chalupa se sedlovou střechou v městysu Kunvald 
je památka, ve které se skrývá významná část české historie. Právě 
zde byl v roce 1457 založen první sbor jednoty bratrské. Památné 
místo navštěvuje ročně více než tisíc turistů. 

V domku je umístěna zajímavá výstava věnovaná Českým bratřím. 
Část expozice představuje významné osobnosti, mimo jiné Jana 
Amose Komenského, který byl seniorem Českých bratří a později 
byl nucen odejít do exilu mj. do Polska. Návštěvníci si mohou také 
prohlédnout mapu zachycující umístění sborů Jednoty bratrské 
na celém světě. 

Domek je možné navštívit s průvodcem v červenci a srpnu. 
V ostatních měsících je návštěva možná po předchozí rezervaci. 
Od chalupy vede naučná stezka Po stopách jednoty bratrské, jejíž 
součástí je také Bratrská lípa s obvodem téměř 7 metrů.

Niepozorna biała chata z dwuspadowym dachem, położo-
na w niewielkiej miejscowości Kunvald, to zabytek, który kryje 
w sobie ważną część historii Czech. To właśnie tutaj, w 1457 roku, 
został założony pierwszy Zbór Wspólnoty Braci Czeskich. Dziś 
to miejsce pamięci narodowej, które chętnie odwiedzają turyści 
– rocznie ponad tysiąc osób.
W domu znajduje się ciekawa wystawa poświęcona Braciom Cze-
skim. Część ekspozycji przedstawia ważne osobistości, między 
innymi Jana Amosa Komeńskiego, jednego z seniorów Braci Cze-
skich, który ze względu na niechęć władz, musiał szukać schronie-
nia m.in. w Polsce. Dostępna jest również mapa ukazująca lokali-
zacje kościołów zboru na całym świecie.
Dom można zwiedzać z przewodnikiem w lipcu i sierpniu. W po-
zostałych miesiącach odwiedziny są możliwe po wcześniejszej 
rezerwacji.
Od chaty prowadzi ścieżka dydaktyczna Wspólnoty Braci Cze-
skich, na której znajduje się m.in. ogromna lipa, która ma prawie 
7 m w obwodzie.

DOMEK „NA ZBORZE”
W KUNVALDZIE
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ZIELENIEC
Jedno z největších center zimních sportů v Polsku leží v nadmoř-
ské výšce 800–960 m n. m. Řada milovníků „bílého šílenství“ ho 
považuje za nejvýznamnější lyžařské středisko v kladském regio-
nu. Díky specifickému mikroklimatu se zde sníh drží až 150 dnů 
v roce a tvoří ideální podmínky pro provozování zimních sportů. 
Pro lyžaře je zde připraveno 23 kilometrů sjezdových tras různé 
obtížnosti, 29 moderních vleků a lanovek včetně 6 moderních 
sedačkových lanovek, a navíc lyžařské školičky, půjčovny vy-
bavení, snow park a mnoho dalšího. Těm, kdo dávají přednost 
bezpečné jízdě, Zieleniec nabízí běžkařské trasy o celkové délce 
více než 200 kilometrů. Jejich rozmanitost a stupeň obtížnosti, 
a navíc překrásné výhledy, uspokojí požadavky i těch nejnároč-
nějších milovníků jízdy na běžkách.
Ani v létě nemá Zieleniec nouzi o návštěvníky. V letním období 
se stává jedním z nejvýznamnějších center horské cyklistiky v re-
gionu. Reliéf terénu a náročnost tras je výzvou, která milovníky 
cyklistiky odmění neobyčejnými zážitky. V této roční době je 
možné využít také disc golf park. Změřit své síly v této neobvyklé 
sportovní disciplíně může kdokoli bez ohledu na věk.
Zieleniec a jeho okolí jsou skutečným rájem pro všechny milov-
níky horské pěší turistiky i delších turistických výpadů. Pro tu-
risty je výchozím místem výletů do Orlických, Bystřických a Sto-
lových hor.

Jeden z największych w Polsce, położony na wysokości 
800‒960 m n.p.m ośrodek uważany jest przez wielu fanów białego 
szaleństwa za stolicę narciarstwa alpejskiego na ziemi kłodzkiej. Spe-
cyficzny mikroklimat sprawia, że śnieg leży tu nawet przez 150 dni 
w roku, stwarzając doskonałe warunki do uprawiania sportów zimo-
wych. Do dyspozycji narciarzy przygotowano 23 km tras zjazdowych 
o różnym stopniu trudności, 29 nowoczesnych wyciągów i kolei li-
nowych, w tym 6 nowoczesnych kanap, szkółki narciarskie, wypoży-
czalnie sprzętu i snow park, a to tylko wycinek oferty zimowej. Dla 
tych, którzy preferują bezpieczniejszą jazdę, Zieleniec oferuje trasy 
narciarstwa biegowego o łącznej długości przeszło 200 km. Ich zróż-
nicowanie i poziom trudności, a do tego niesamowite widoki, zaspo-
koją nawet najbardziej wymagających amatorów biegówek.
Odwiedzających nie brakuje również latem. Wtedy Zieleniec staje 
się jednym z ważniejszych sudeckich ośrodków kolarstwa górskiego. 
Ukształtowanie terenu i stopień trudności tras to wyzwanie, ale i nie-
samowite wrażenia dla pasjonatów dwóch kółek. O tej porze roku 
dostępny jest także disc golf park, a swoich sił w tej niszowej dyscy-
plinie sportowej może spróbować każdy, bez względu na wiek.
Zieleniec i jego okolica jest także istnym rajem, jeśli chodzi o górskie 
wycieczki piesze i dłuższe eskapady. Turyści traktują ośrodek jako 
bazę wypadową w Góry Orlickie, Bystrzyckie czy Stołowe.

ZIELENIEC
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VODOPÁD
NA ŘÍČCE WILCZKA
Vodopád na říčce Wilczka je největší a nejvyšší vodopád v masi-
vu Králického Sněžníku a zároveň druhý největší vodopád v celé 
Krkonošsko-jesenické subprovincii. Působivý je jak v létě, kdy je 
slyšet hukot padající vody, tak v zimě, když říčka zamrzne a vytvoří 
efektní ledopád. Kdysi třicet metrů vysoký vodopád vznikl na linii 
tektonického zlomu, kde Wilczka spadá (dnes již pouze z výšky 
22 metrů) do kotle, odkud dále pokračuje úzkým kaňonem nazva-
ným Americký kaňon. 
Kolem vodopádu se tyčí malebné skály a terén je porostlý hustým 
letitým lesem. V roce 1958 zde byla založena přírodní rezervace 
a celá oblast je zpřístupněna turistům. Nad vodopádem byla po-
stavena lávka a kolem vodopádu vedou stezky na terasy s výhle-
dem na vodopád a okolí. 
Rezervace se nachází nedaleko vjezdu do Miedzygórze, které se 
dodnes pyšní dochovanou zástavbou penzionů v norském a ty-
rolském stylu z 19. století. Do přírodní rezervace je možné dojít 
přímo z nedalekého parkoviště.

Zwany dawniej „Wodogrzmotami Żeromskiego”, Wodospad 
Wilczki jest największym i najwyższym wodospadem w Masywie 
Śnieżnika, a jednocześnie drugim co do wielkości w całych Sude-
tach. Wrażenie robi zarówno latem, kiedy słychać szum spadają-
cej wody, jak i zimą, kiedy zamarza tworząc efektowny lodospad.
Liczący niegdyś aż 30 metrów wodospad powstał na linii uskoku 
tektonicznego, skąd rzeka Wilczka spada (dziś już tylko z wysoko-
ści 22 metrów) do kotła, płynąc dalej wąskim wąwozem, zwanym 
kanionem amerykańskim. 
Wokół wodospadu wznoszą się malownicze skały, a teren porasta 
gęsty, stary las. Od 1958 roku istnieje tutaj rezerwat przyrody, a cały 
obszar udostępniony jest turystom. Nad wodospadem znajduje się 
kładka, wokół poprowadzono ścieżki, którymi można się dostać do 
tarasów z widokiem nie tylko na wodospad, ale i okolicę. 
Rezerwat znajduje się przy wjeździe do Międzygórza, którego wi-
zytówką jest zachowana do dziś zabudowa pensjonatowa w stylu 
norweskim i tyrolskim z XIX w. Dojście do rezerwatu możliwe jest 
bezpośrednio z położonego obok parkingu. 

WODOSPAD 
WILCZKI
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MUZEUM ŘEMESEL
V LETOHRADĚ
Bohatá expozice historických řemeslných výrobků každodenní 
potřeby byla shromážděna v neobyčejném Muzeu řemesel v Le-
tohradě. Nachází se zde více než padesát expozic prezentujících 
exponáty z let 1840–1930. Co do rozlohy se jedná o největší mu-
zeum tohoto typu v České republice. Zvláštní místo zaujímají 
expozice věnované starým řemeslům, s nimiž se již dnes nese-
tkáme. 
Turisté se zde vydávají na cestu dvěma staletími. Mohou nahléd-
nout do spíže, na pilu, do vozovny a také do historické zubní 
a gynekologické ordinace. Prohlédnou si starý rentgenový pří-
stroj a operační sál ze šedesátých let 20. století. Zajímavá je rov-
něž školní třída zařízená tak, jak by vypadala před sto lety. Kro-
mě starých lavic a katedry učitele se zde také nacházejí lidové 
kroje z regionů Podorlicka, Kyjova, Hlinska a Svitav. 
V budově muzea se nachází restaurace Nový dvůr, kde se mohou 
turisté po návštěvě expozice občerstvit.

Bogata ekspozycja dawnych wyrobów rzemiosła codziennego 
zgromadzona została w niezwykłym Muzeum Rzemiosła w Le-
tohradzie. Znajduje się tu ponad 50 wystaw, na które składają się 
eksponaty z lat 1840‒1930. Pod względem powierzchni – 1750 m2 
– to największe tego typu muzeum w Czechach. Szczególne miej-
sce zajmują w nim wystawy poświęcone dawnym zawodom rze-
mieślniczym, których próżno dziś szukać.
Turyści odbywają tu podróż przez dwa stulecia. Zaglądają do spi-
chlerza, tartaku, powozowni, a także dawnego gabinetu denty-
stycznego i ginekologicznego. Zobaczą stary aparat rentgenowski 
i salę operacyjną z lat 60. XX wieku. Ciekawie prezentuje się klasa 
szkolna, wzorowana na tej sprzed stu lat. Poza starymi ławkami 
i katedrą nauczyciela, umieszczono tu również stroje ludowe z re-
gionów Pogórza Orlickiego, Kyjova, Hlinska i Svitav.
Po zwiedzaniu turystów chętnie ugości restauracja Nový dvůr, 
która znajduje się w tym samym budynku, co muzeum.

MUZEUM RZEMIOSŁA 
W LETOHRADZIE
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MUZEUM KRA JKY 
VAMBERK
Krajka okouzluje svou nevinností a důmyslností, evokuje zapo-
menutý půvab minulých věků. Tradice ruční výroby paličkované 
české krajky trvá již 450 let. Jedním ze známých center výroby 
krajky je Vamberk, kde se nachází muzeum věnované tomuto uni-
kátnímu řemeslu. Právě v tomto městě byla v roce 1889 otevřena 
První česká krajkářská škola. Návštěvníci muzea mohou obdivo-
vat překrásné krajkářské výrobky: sukně, šaty, halenky či prostírá-
ní. Zajímavým exponátem je krajkový závěs nazvaný Vamberecká 
duha. Na jeho výrobě se podílelo víc než 300 krajkářek a výsledek 
jejich práce je zapsán do Guinessovy knihy rekordů.
Při prohlídce muzea je možné navštívit umělecký ateliér a pokusit 
se vlastnoručně vyrobit paličkovanou krajku. Konají se zde rov-
něž tematické výstavy. Ve Vamberku jsou každoročně pořádány 
Krajkářské slavnosti a Mezinárodní setkání krajkářek. Muzeum je 
v provozu celoročně.

Koronka czaruje niewinnością i wyrafinowaniem, przywodzi 
na myśl zapomniany wdzięk minionych epok. Ręcznie, misternie 
wypracowane czeskie koronki klockowe mają 450-letnią tradycję. 
Jednym ze znanych ośrodków koronkarskich jest Vamberk, gdzie 
mieści się muzeum poświęcone temu unikalnemu rzemiosłu. 
To właśnie tu w 1889 roku otwarto, pierwszą w Czechach, zawo-
dową szkołę koronkarską. W muzeum podziwiać można wspa-
niałe koronkarskie wyroby: spódnice, suknie i bluzki, serwety. 
Ciekawym eksponatem jest koronkowa dekoracja ścienna, na-
zywana Vamberecką Tęczą. W jej wykonaniu brało udział ponad 
300 koronkarek, a samo dzieło zostało wpisane na listę rekordów 
Guinessa.
Będąc w muzeum zajrzeć można do artystycznego atelier i same-
mu spróbować sztuki wytwarzania koronki klockowej. Placówka 
organizuje wystawy tematyczne. W Vamberku odbywają się też 
Święta Koronki i Międzynarodowe Spotkania Koronczarek. Pla-
cówka jest otwarta przez cały rok.

MUZEUM KORONKI 
W VAMBERKU
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BÝVALÝ DŮL
NOWA RUDA
V noworudském černouhelném dole se těžilo uhlí více než 
200 let. Po ukončení těžby je objekt v provozu jako turistická 
atrakce. V roce 1994 zde bylo otevřeno Hornické muzeum, kte-
ré prezentuje bohatou sbírku exponátů spojených s hornictvím, 
uchovává vzpomínky na doby, kdy se zde těžilo uhlí, a sezna-
muje návštěvníky s hornickými tradicemi. Turisté se tak mohou 
seznámit s těžkou prací horníků.
Expozice dolu je rozdělena do dvou částí: muzeum a podzemní 
trasa. Prohlídka začíná návštěvou muzea, kde jsou pro návštěv-
níky připraveny tematické výstavy. První z nich je věnována uhlí 
a najdeme zde pravé otisky kapradí, plavuní a přesliček z doby 
před 300 miliony let. Další výstavy prezentují dějiny hornictví, 
hornické tradice a zajímavosti spojené se vznikem a těžbou čer-
ného uhlí. Prohlídka muzea končí v bývalém dispečinku – „srdci 
dolu“, kde jsou vystaveny původní hornické nástroje a vybave-
ní. Po seznámení s mapami a důležitými informacemi se turisté 
mohou vydat pod zem, kde navštíví šachtu, kterou horníci v mi-
nulosti sjížděli do dolu. Zábavnou částí prohlídky dolu je pro- 
jížďka podzemním vláčkem, která potěší děti i dospělé.

Kopalnia węgla kamiennego w Nowej Rudzie prowadziła wydo-
bycie przez ponad 200 lat. Mimo zakończenia eksploatacji, obiekt 
nadal jest czynny – obecnie jako atrakcja turystyczna. W 1994 
roku otwarto tutaj Muzeum Górnictwa, które prezentując bogate 
zbiory, tradycje i górnicze pamiątki, pielęgnuje pamięć i ukazuje 
rzeszom turystów trud pracy górniczej.

Zwiedzanie kopalni dzieli się na dwie części – muzealną i podziem-
ną. Wycieczka zaczyna się na powierzchni, gdzie w kolejnych salach 
przygotowano dla odwiedzających tematyczne wystawy. Pierwsza 
ekspozycja dotyczy samego węgla, a wśród eksponatów znajdują 
się autentyczne odciski paproci, skrzypów i widłaków sprzed 300 
milionów lat. Kolejne ekspozycje dotyczą historii górnictwa, trady-
cji i zwyczajów górniczych, ciekawostek związanych z powstaniem 
i wydobywaniem węgla kamiennego. Ostatnia sala, gdzie zgroma-
dzony został oryginalny sprzęt, to dyspozytornia, zwana „sercem 
kopalni”. Po sprawdzeniu komunikatów i map turyści są gotowi, 
by udać się pod ziemię. W trakcie wycieczki odwiedzają szyb, któ-
rym górnicy zjeżdżali pod powierzchnię. Wielką frajdą, zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych, jest przejażdżka podziemną kolejką.

KOPALNIA
NOWA RUDA
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BAZILIKA
VE VAMBEŘICÍCH
Vambeřice jsou známé především díky své bazilice. „Dolnoslez-
ský Jeruzalém“, čili poutní místo Královny rodin a patronky 
Kladska ve Vambeřicích, tvoří kromě baziliky také křížová cesta 
se 74 kaplemi a pohyblivý betlém. Poutní místo se těší velkému 
zájmu obyvatel regionu, ale také věřících a turistů z různých částí 
Polska.

Kostel ve Vambeřicích byl postaven v letech 1715–1723. O dvě 
století později, v roce 1936, mu papež Pius XI. udělil titul menší 
bazilika. Budova se do dnešní doby dochovala v téměř nezmě-
něné podobě a je nejvýznamnější památkou Vambeřic. Ke vcho-
du vede monumentální kamenné schodiště, jehož centrální část 
se skládá ze 33 schodů, které symbolizují 33 let Ježíšova života 
na zemi. Součástí působivé barokní výzdoby kostela jsou fresky, 
obrazy a sochy. Zvláštní pozornost si zasluhuje kazatelna a hlav-
ní oltář se soškou Matky Boží, jejímž autorem je Karol Sebastian 
Flacker. V budově pod křížovou cestou je po celý rok možné na-
vštívit betlém s důmyslně zhotovenými pohyblivými figurkami, 
který je nejstarší a největší v Polsku.

Często odwiedzane, nie tylko przez mieszkańców regionu, ale tak-
że wiernych i turystów przybywających z różnych zakątków Polski, 
Wambierzyce koło Radkowa, znane są głównie dzięki tutejszej bazy-
lice. Wambierzyckie Sanktuarium Królowej Rodzin i Patronki Ziemi 
Kłodzkiej, zwane także Dolnośląską Jerozolimą, to nie tylko kościół, 
ale też kalwaria z 74 kaplicami oraz najstarsza i największa w Polsce 
ruchoma szopka.

Kościół wzniesiony został w latach 1715‒1723. Dwa wieki później, 
w 1936 r., papież Pius XI nadał kościołowi tytuł bazyliki mniejszej. 
Świątynia, która przetrwała do dziś, w prawie niezmienionym sta-
nie, jest najważniejszym zabytkiem niewielkiej miejscowości. Do jej 
wnętrza prowadzą monumentalne, kamienne schody, których środ-
kowy ciąg, składający się z 33 stopni, symbolizuje 33 lata życia Jezusa 
na ziemi. Wnętrza, utrzymane w duchu baroku, zachwycają malowi-
dłami, obrazami i rzeźbami. Na szczególną uwagę zasługują ambo-
na i ołtarz główny z figurką Matki Boskiej, dzieła Karola Sebastiana 
Flackera.
Pełna misternych, kolorowych i poruszających się figurek szopka 
znajduje się w budynku u podnóża kalwarii. Można ją oglądać 
przez cały rok.

BAZYLIKA
W WAMBIERZYCACH
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VYHLÍDKA
SUCHÝ VRCH
Z bývalého vodojemu na Suchém vrchu (995 m n. m.) dnes mů-
žeme obdivovat výhledy na Orlické hory. Největší rozhledna 
v Orlických horách patří mezi snadno dostupné turistické objek-
ty. Bez problémů sem dojedete autem, k parkovišti na vrcholu 
vede asfaltová silnice.
Vodojem byl postaven ve třicátých letech 20. století v bezpro-
střední blízkosti turistické chaty. Z objektu se dochovala pou-
ze první vyhlídková plošina ve výšce 22 metrů, na kterou vede 
130 schodů. Výstup po příkrém schodišti je náročný a vysilující, 
ale výhled, který se před námi nahoře otevře, stojí za námahu. 
Z vyhlídky je vidět Šerlich, Králický Sněžník, město Kłodzko, 
Hrubý Jeseník s Pradědem, Orlickoústecko a při dobré viditel-
nosti i Sněžka. 
V Kramářově chatě, nazvané podle prvního československého 
premiéra, je v provozu restaurace.

Świetnym miejscem, które daje szanse podziwiania pasm Gór Or-
lickich, jest dawna wieża wodociągowa, znajdująca się na Suchym 
Wierchu (995 m n.p.m). Dziś jest to najpotężniejsza wieża widokowa 
w Górach Orlickich, a jednocześnie obiekt turystyczny, do którego 
łatwo można się dostać. Do atrakcji bez problemu dojedziemy sa-
mochodem – na szczyt prowadzi asfaltowa droga zakończona par-
kingiem.
Obiekt, który powstał w latach 30. XX wieku, zbudowano zaraz obok 
schroniska. Do dzisiaj przetrwała jedynie pierwsza platforma wido-
kowa, na wysokości 22 metrów. Prowadzi na nią aż 130 krętych scho-
dów. Wspinaczka jest męcząca i wymagająca. Jednak widok, który 
rozpościera się z góry, warty jest tego wysiłku. Możemy dostrzec: 
Szerlich, Śnieżnik, Kłodzko, Wysoki Jesenik z Pradziadem, Ústí nad 
Orlicí i okolice, a przy dobrej widoczności nawet Śnieżkę.
W schronisku, nazwanym od nazwiska pierwszego premiera Czecho-
słowacji Kramářovą chatą, działa restauracja.

WIEŻA WIDOKOWA 
SUCHY WIERCH
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Z platformy widokowej na wzniesieniu Andrlův Chlum 
(559 m n.p.m.) rozpościera się wyjątkowy widok na cztery 
strony świata: od Karkonoszy, przez Góry Orlickie, Jesenik aż 
po Wyżynę Czesko-Morawską i Góry Żelazne. Z wysokości do-
stojnie prezentuje się też miasto Ústí nad Orlicí.

Aby rozkoszować się górskimi panoramami, należy pokonać 183 
stopnie, które prowadzą na platformę widokową umieszczoną 
na wysokości 35 metrów. Górująca nad okolicą miasta Ústí nad 
Orlicí wieża wzniesiona została w 1996 r. Obiekt ma metalową 
konstrukcję i powstał jako wieża wielofunkcyjna. Miejscowi mó-
wią na nią „srebrna piękność”. Nie jest to pierwsza tego typu 
budowla postawiona w tym miejscu. Już w 1905 r. mieszkańcy 
wznieśli tu drewnianą wieżę, którą później strawił pożar. Kolej-
na, raczej prowizoryczna, wieża geodezyjna z 1940 roku służyła 
do lat sześćdziesiątych.
Można tu dojechać samochodem lub przespacerować się ścież-
ką z centrum Ústí nad Orlicí, prowadzącą na wzgórze.

WIEŻA WIDOKOWA 
ANDRLŮV CHLUM

ROZHLEDNA
ANDRLŮV CHLUM
Z rozhledny na vrchu Andrlův Chlum (559 m n. m.) se otvírá neoby-
čejný kruhový výhled: od Krkonoš přes Orlické hory a Jeseníky až po 
Českomoravskou vrchovinu a Železné hory. Působivý je také pohled 
z výšky na Ústí nad Orlicí.
Kdo se chce pokochat horskými panoramaty, musí překonat 
183 schodů vedoucích na vyhlídkovou plošinu umístěnou ve 
výšce 35 metrů. Rozhledna byla postavena v roce 1996 a stala 
se dominantou okolí Ústí nad Orlicí. Má kovovou konstrukci 
a slouží také jako telekomunikační věž. „Stříbrná kráska“, jak 
rozhledně přezdívají místní, není první budovou tohoto typu na 
Andrlově chlumu. Už v roce 1905 zde místní Okrašlovací spolek 
za podpory veřejnosti nechal postavit dřevěnou rozhlednu, kte-
rá později shořela. V roce 1940 byla postavena zeměměřičská 
věž, která byla koncipována jako provizorní, ale sloužila svému 
účelu až do šedesátých let 20. století. 
K rozhledně je možné dojet autem anebo se na vrchol projít kří-
žovou cestou, která sem vede z centra Ústí nad Orlicí.
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ZÁMEČEK
KAMIENIEC
Krásně zrestaurovaná památka, skutečná perla barokní archi-
tektury, se nachází v nevelké vsi Kamieniec v Kladské kotlině.

Stavba zámečku se datuje do konce 18. století. Až do roku 1945 
byl majetkem rodiny von Seherr-Thoss. V roce 2009 ho koupili 
současní majitelé, kteří objekt citlivě zrekonstruovali se zřete-
lem na historické detaily, takže se mu vrátila dřívější krása. Dnes 
se kamieniecký zámeček, ve kterém je v provozu hotel a restau-
race, řadí mezi nejkrásnější rezidence v okolí. Zámecký hotel 
nabízí ubytování v prostorných pokojích. Obzvlášť působivý je 
Kredencový sál, který se přímo koupe v lesku lustrů a svícnů. 
V nevelké, útulné knihovně se hosté mohou začíst do některé 
ze shromážděných knih nebo si prohlédnout historické mapy 
kladského hrabství. 

V okolí zámečku je stylizovaný park vybízející k odpočinku v ma-
lebné scenérii, a kochat se krásou kladské krajiny. V zámku se 
také konají koncerty a kulturní akce.

Wspaniale odrestaurowany zabytek i prawdziwa perła architek-
tury baroku, znajduje się w niewielkiej wsi Kamieniec, w Kotlinie 
Kłodzkiej.

Powstanie pałacu datuje się na koniec XVIII wieku. Zabytek aż 
do 1945 roku należał do rodziny von Seherr-Thoss. W 2009 roku 
został wykupiony przez obecnych właścicieli, którzy wyremonto-
wali obiekt z wielką dbałością o historyczny detal, dzięki czemu 
odzyskał piękno i charakter. Dziś pałac jest uroczą rezydencją, 
jedną z najpiękniejszych w okolicy, w której funkcjonuje hotel 
i restauracja. Goście mogą zarezerwować nocleg w jednym z prze-
stronnych pokoi. Szczególne wrażenie robi sala kredensowa, 
skąpana w blasku żyrandoli i kandelabrów. W niewielkiej, klima-
tycznej bibliotece, poza czytaniem zgromadzonego księgozbioru, 
można również studiować mapy dawnego Hrabstwa Kłodzkiego.

Wokół pałacu rozpościera się stylowy ogród, gdzie w pięknej sce-
nerii można odpocząć, podziwiając uroki ziemi kłodzkiej. W pała-
cu odbywają się także koncerty i imprezy kulturalne.

PAŁAC
KAMIENIEC
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PARK MINIATUR
V KŁODZKU
Park miniatur Minieuroland je jednou z nepopulárnějších rodin-
ných atrakcí v Kladsku. Komplex se rozkládá na přibližně dvou 
hektarech na kraji města Kłodzka a nabízí mnoho atrakcí urče-
ných pro turisty v každém věku.
V parku se nachází přes čtyřicet maket známých památek a atrak-
cí z celého světa. Zvláštní pozornost tvůrci věnovali památkám na 
území Dolního Slezska. Většina modelů je postavena v měřítku 
1:25, ale jsou zde dvě významné výjimky: Kladská pevnost v mě-
řítku 1:50 a římská Fontána di Trevi v měřítku 1:8. Výběr měřítka 
umožňuje prezentovat i ty nejmenší detaily památek.
Obdivuhodná je také pohádkově krásná zahrada, do které jsou 
miniatury vkomponovány. Návštěvníci si zde mohou odpočinout, 
relaxovat, procházet se dlouhými pěšinami a kochat se krásou 
originálních rostlinných kompozic. V době každoročního Festi-
valu květin si návštěvníci mohou prohlédnout více než 70 tisíc 
barevných aranžmá. Vzdělávací akce určené například školním 
výletům a nejmladším návštěvníkům jsou další položkou z pestré 
nabídky Minieurolandu.

Stworzony z wielką dbałością Park Miniatur Minieuroland, to jedna 
z najpopularniejszych rodzinnych atrakcji Kotliny Kłodzkiej. Kom-
pleks, zajmujący około dwóch hektarów, znajduje się na obrze-
żach Kłodzka i jest przeznaczony dla turystów w każdym wieku.

Na terenie parku stworzono ponad 40 makiet znanych zabytków 
i atrakcji z całego świata. Szczególną uwagę poświęcono tym, któ-
re znajdują się na Dolnym Śląsku. Większość modeli wykonano 
w skali 1:25, choć są i dwa wyjątki: to Twierdza Kłodzko, stworzo-
na w skali 1:50, oraz rzymska Fontanna di Trevi, która powstała 
w skali 1:8, dzięki czemu możliwe było ukazanie najdrobniejszych 
detali zabytków.
Makiety to jednak nie wszystko. Minieuroland słynie także z ba-
jecznego ogrodu, w który wkomponowano miniatury. Można tu-
taj odpocząć i zrelaksować się, pospacerować długimi alejkami, 
podziwiając oryginalne aranżacje roślinne. W czasie dorocznego 
Festiwalu Kwiatów, zwiedzający mogą zobaczyć ponad 70 tys. 
barwnych kompozycji. Oferta edukacyjna dedykowana m.in. wy-
cieczkom szkolnym i najmłodszym odwiedzającym, to kolejna 
propozycja zróżnicowanej oferty Minieurolandu.

PARK MINIATUR
W KŁODZKU
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HORA
MATKY BOŽÍ
Mariánské poutní místo se nachází nad městem Králíky nedale-
ko státní hranice s Polskem na hoře o výšce 760 m n. m., která 
se dříve nazývala Lysá hora. Králický rodák Tobiáš Jan Becker se 
v roce 1696 zasloužil o stavbu impozantního komplexu s kláš-
terem, kostelem a kaplí. V roce 1700 byl kostel vysvěcen a na 
hlavním oltáři byl umístěn Milostný obraz Panny Marie Sněžné. 
Od té doby se hora začala nazývat Hora Matky Boží.

V průběhu staletí toto místo utržilo nespočet ran, bolestně se 
na něm odrazil požár roku 1846, poškodila jej i 2. světová válka 
a později také doba komunismu.

V roce 1987 krajan Franz Jentschke s nadací Hory Matky Boží 
zahájil obnovu poutního místa. Dnes je tento komplex kleno-
tem, jakým býval kdysi. Kostel je otevřen denně a je přístupný 
zdarma, stejně jako nádvoří poutníků a kaple Svatých schodů. 
Poutníci využívají místo ke ztišení i modlitbě.

Sanktuarium maryjne znajduje się na wysokości 760 m n.p.m. nad 
miastem Králíky, niedaleko granicy polsko-czeskiej, na wzniesie-
niu, które wcześniej nazywano Łysą Górą. Urodzony w Králíkach 
ks. Tobias Jan Becker w 1696 r. doprowadził do powstania roz-
ległego i imponującego kompleksu z klasztorem, kościołem i ka-
plicą. W głównym ołtarzu kościoła poświęconego w 1700 r. został 
umieszczony Cudowny obraz Marii Śnieżnej. Od tego czasu wznie-
sienie nosi nazwę Góra Matki Boskiej.

W ciągu wieków losy tego miejsca były bardzo trudne – bole-
sne piętno odcisnął na nim pożar z 1846 r., zniszczenia wojenne 
i okres rządów komunistycznych.

W 1987 r. rodak Franz Jentschke z Fundacją Góry Matki Boskiej 
rozpoczęli odbudowę sanktuarium. Obecnie cały zespół wrócił 
do dawnej świetności. Świątynia jest otwarta codziennie, a wstęp 
jest bezpłatny. To samo dotyczy dziedzińca pielgrzyma oraz ka-
plicy Świętych Schodów. Pątnicy wykorzystują to miejsce do kon-
templacji i modlitwy.

GÓRA
MATKI BOSKIEJ
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ZÁMKY
NA ORLICI
Historie zámků na Orlici, označovaných jako Česká Loira, se za-
čala psát ve středověku. V okruhu několika kilometrů se nachází 
šest historických sídel: čtyři zámky – Častolovice, Doudleby nad 
Orlicí, Nový zámek v Kostelci nad Orlicí a Potštejn – a dva středo-
věké hrady: Litice a Potštejn. 
Okázalé rezidence prošly v nedávných letech proměnou a staly se 
skutečnými architektonickými perlami. Většina z nich je i nadále 
v rukou potomků původních majitelů, kteří často provázejí turisty 
po svých majetcích a dávají nahlédnout do tajemství šlechtických 
rodů. Mezi objekty přístupnými veřejnosti si zvláštní pozornost 
zasluhuje renesanční zámek v Doudlebech, který je známý díky 
unikátní výzdobě fasády technikou sgrafito, italským gobelínům 
a stropním freskám. Zájem vzbuzuje rovněž Nový zámek v Kostel-
ci, postavený v empírovém stylu v letech 1829–1833 podle plánů 
vídeňského architekta Henryka Kocha. V roce 2017 získaly Zámky 
na Orlici titul Excelentní evropská turistická destinace (EDEN).

Historie zamków nad Orlicą, zwanych „czeską Loarą”, sięgają cza-
sów średniowiecza. W promieniu zaledwie kilku kilometrów moż-
na znaleźć sześć historycznych siedzib szlacheckich: cztery prze-
piękne pałace – Častolovice, Doudleby, Nový zámek v Kostelci, 
Potštejn oraz dwa średniowieczne zamki: Litice i Potštejn.
Dostojne rezydencje w ostatnich latach przeszły metamorfozy, 
stając się prawdziwymi architektonicznymi perełkami. Większość 
znajduje się nadal w rękach potomków pierwotnych właścicieli, 
którzy często oprowadzają turystów po swoich włościach, zdra-
dzając tajemnice szlacheckich rodów. Wśród dostępnych obiektów, 
na szczególną uwagę zasługuje renesansowy zamek w Doudlebach, 
słynący z unikatowej ornamentyki elewacji w technice sgraffito, wło-
skich gobelinów i fresków na suficie. Zachwyt wzbudza też Nový 
zámek v Kostelci, zbudowany w stylu empire w latach 1829‒1833 
według planów wiedeńskiego architekta Henryka Kocha. W 2017 r. 
Zamki i pałace nad Orlicą otrzymały tytuł Najlepszej Europejskiej 
Destynacji Turystycznej EDEN.

ZAMKI I PAŁACE
NAD ORLICĄ
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KLEPÝ
Jedním z méně známých, ale nikoli méně zajímavých vrchů Krá-
lického Sněžníku je návrší Klepý (1145 m n. m.). Z jeho vrcholu, 
ukrytého se ve stínu Sněžníku, pramení tři řeky, které ústí do tří 
různých moří. Část vody z hřebene stéká do Kladské Nisy a dále 
do Baltského moře, část do Tiché Orlice a později až do Sever-
ního moře, a část do řeky Moravy a odtud dál do Černého moře. 
Tohoto zajímavého jevu využil velký polský popularizátor turis-
tiky Mieczysław Orłowicz při tvorbě názvu hory, který v překladu 
zní „Trojmořský vrch“. Český název Klepý (také Klepáč či Klapáč) 
souvisí s tím, že je návrší pokryto kamenným mořem, které při 
průchodu přes něj či při silném větru vydává charakteristický 
klapavý zvuk způsobený narážením kamenů o sebe a okolní 
skály.

Malebný vrch Klepý na česko-polské hranici nabízí úchvatné vý-
hledy na Kladskou kotlinu rovněž díky 25 metrů vysoké dřevěné 
rozhledně postavené na jeho vrcholu. Vede k ní několik znače-
ných tras. Nejméně náročná z nich začíná v horní části polské vsi 
Jodłów, vede po červené stezce přes hraniční přechod Jodłów 
– Horní Morava v sedle Przełęcz Jodłowska a odtud dále pokra-
čuje po zelené. Na Klepý se dá rovněž dojít ze vsi Międzygórze po 
žluté trase přes Jaworek Górny a sedlo Przełęcz Puchacz.

Jednym z mniej znanych, a równie ciekawych szczytów w Masywie 
Śnieżnika w Sudetach Wschodnich, jest Trójmorski Wierch (1145 m 
n.p.m.). Ze skrytego w cieniu Śnieżnika szczytu wypływają źródła 
trzech rzek, które znajdują ujście do trzech różnych mórz. Część 
wody z grzbietu spływa w kierunku Nysy Kłodzkiej, dalej płynąc do 
Bałtyku, część do Cichej Orlicy (Morze Północne), wreszcie część do 
rzeki Morawy, a stamtąd do Morza Czarnego. Ten niecodzienny fakt 
wykorzystał Mieczysław Orłowicz – wielki popularyzator turystyki, 
nazywając sudecki grzbiet – Trójmorskim Wierchem. Przez miej-
scowych góra nazywana była też kiedyś Klepaczem, a to dlatego, że 
szczyt pokryty jest gołoborzem – „kamiennym morzem”. Przy prze-
chodzeniu przez gnejsowe głazy lub przy silnym wietrze, skały wyda-
ją charakterystyczny klekoczący dźwięk. 

Położony na granicy polsko-czeskiej, malowniczy wierch kusi zapie-
rającymi widokami rozpościerającymi się na Kotlinę Kłodzką. Można 
je podziwiać z 25-metrowej drewnianej wieży widokowej zbudowa-
nej na szczycie. Na górę prowadzi kilka szlaków. Najłatwiejsza trasa 
wiedzie z „górnego” Jodłowa szlakiem czerwonym przez dawne 
turystyczne przejście graniczne Jodłów – Horní Morava, znajdujące 
się na Przełęczy Jodłowskiej. Stąd prowadzi już szlak zielony. Szczyt 
można też zdobyć z Międzygórza, wędrując żółtym szlakiem przez 
Jaworek Górny i Przełęcz Puchacz.

TRÓJMORSKI
WIERCH
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KLADSKÁ
PEVNOST
Kladská pevnost, která se tyčí nad Kladskem na Pevnostní hoře, 
má charakteristický hvězdicový tvar. Součástí pevnostního sys-
tému je také pomocná pevnůstka na Ovčí hoře, polní opevnění 
a části městských hradeb. Unikátní obranný systém ze 17. a 18. sto-
letí je dnes neodmyslitelným bodem na turistické mapě regionu.

Dějiny pevnosti se začaly psát na začátku 10. století, kdy na tom-
to místě vzniklo nevelké dřevěné hradiště, které později nahradil 
mnohokrát přestavovaný hrad. V 17. století Habsburkové zahájili 
stavbu pevnosti, v níž v 18. století pokračovali Prusové. Vznikla 
tak mohutná pevnost plnící zpočátku obranné funkce, později 
po dlouhou dobu sloužila jako vězení. Byli zde drženi mimo jiné 
účastníci lednového povstání z roku 1863, političtí vězni a za dru-
hé světové války pak zajatci různých národností. Dnes je Kladská 
pevnost cennou, hojně navštěvovanou vojenskou památkou. Ná-
vštěvníci mají možnost projít se chodbami a kasematy a seznámit 
se se zajímavou historií zdejšího opevnění. Průvodci zavedou tu-
risty až do bastionů tyčících se nad městem, odkud se otvírá neza-
pomenutelný výhled. Kdo má dost odvahy, může sestoupit do sítě 
podzemních labyrintů, které se táhnou pod kolištěm. Opevnění je 
přístupné celoročně.

Wznosząca się nad miastem na Górze Fortecznej Twierdza Kłodz-
ko ma kształt gwiazdy charakterystyczny dla tego typu budowli. 
W skład systemu fortyfikacyjnego wchodzi także fort pomocniczy 
na Owczej Górze oraz umocnienia polowe i fragmenty miejskich 
obwarowań. Unikatowy system obronny z XVII i XVIII wieku stano-
wi obecnie obowiązkowy punkt na turystycznej mapie regionu.

Historia twierdzy ma swój początek w X wieku. Zbudowano tu wte-
dy niewielki, drewniany gród, który z czasem został zastąpiony przez 
wielokrotnie przebudowywany zamek. W XVII wieku Habsburgowie 
rozpoczęli budowę fortu, a kontynuowali ją już w XVIII wieku Prusacy. 
W efekcie powstała potężna twierdza, która poza pełnieniem funkcji 
obronnych, przez długi czas była również więzieniem. Przetrzymywa-
no tu między innymi powstańców styczniowych, więźniów politycz-
nych, a w trakcie II wojny światowej jeńców różnych narodowości.
Dziś Twierdza Kłodzko jest popularnym i cennym zabytkiem militar-
nym. Zwiedzający mogą przejść korytarzami i kazamatami, a także 
poznać ciekawą historię tutejszych fortyfikacji. Przewodnicy popro-
wadzą turystów aż do bastionów, górujących nad Kłodzkiem, skąd 
rozpościera się niezapomniany widok. Odważni mogą zapuścić się 
w krętą sieć podziemnych labiryntów, które ciągną się pod stokiem 
bojowym twierdzy. Fortyfikacje można zwiedzać przez cały rok.

TWIERDZA
KŁODZKO
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SKIRESORT
BUKOVÁ HORA
Osm kilometrů sjezdovek různé obtížnosti a více než 60 kilome-
trů běžkařských tras nabízí moderní středisko Skiresort Buková 
hora. Výborně upravené trasy zde najdou jak zkušení lyžaři, tak 
ti, kdo teprve začínají své dobrodružství se zimními sporty. 
V nabídce skiresortu je pět sjezdovek. Nejdelší z nich měří ne-
celých 2300 metrů a je mírná a široká. Je ideální volbou pro 
všechny, kdo chtějí zdokonalovat své lyžařské či snowboardové 
dovednosti. Kdo hledá větší výzvy, může si vybrat jednu ze dvou 
červeno-modrých sjezdovek. Dopravu na svahy zajišťují dvě 
moderní lanovky (čtyřsedačka a dvojsedačka) a lyžařské vleky. 
K dispozici je rovněž Kidpark s krátkou dětskou sjezdovkou. 

Kromě infrastruktury pro sport nabízí středisko také kvalitní gas-
tronomické zázemí.

Osiem kilometrów nartostrad o różnym stopniu trudności i ponad 
60 kilometrów tras biegowych oferuje nowoczesny ośrodek Skire-
sort Buková Hora. Świetnie przygotowane trasy znajdą tu zarów-
no wytrawni narciarze, jak i dopiero zaczynający swoją przygodę 
ze sportami zimowymi.
Ośrodek oferuje pięć nartostrad. Najdłuższa, szeroka i łagodna tra-
sa ma prawie 2300 metrów. Jest idealna dla doskonalenia umiejęt-
ności narciarskich i snowboardowych. Ci, którzy potrzebują więk-
szych wyzwań, mogą wybrać jedną z dwóch czerwono-niebieskich 
tras ośrodka. Na stoki wwożą narciarzy dwie nowoczesne kanapy: 
czteroosobowa i dwuosobowa oraz wyciągi orczykowe. Resort 
ma też krótką trasę dla dzieci oraz specjalny Kidpark.

Poza infrastrukturą sportową ośrodek oferuje również dobrze przy-
gotowane zaplecze gastronomiczne.

OŚRODEK
BUKOVÁ HORA
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Wyruszając na szlaki w Górach Orlickich, warto pokusić się 
o zdobycie Wielkiej Desztnej (1115 m n.p.m.) – najwyższego 
szczytu Sudetów Środkowych. Rozległe panoramy na okolicz-
ne wzniesienia i doliny, zarówno po stronie czeskiej, jak i pol-
skiej, podziwiać można z nowej, wybudowanej w 2019 r., wieży 
widokowej. Wieża stoi w miejscu dawnej drewnianej budowli, 
którą zburzono w latach 70. XX wieku. Na jej miejscu postawiono 
drewnianą piramidę widokową, którą rozebrano w 2010 roku.
Nowy obiekt, liczący prawie 19 metrów wysokości, powstał 
na planie nieregularnego pięciokąta. Konstrukcja ze stali osło-
nięta jest deskami z drewna modrzewiowego, które symbolizują 
deszcz znoszony przez porywisty wiatr. By dostać się na punkt 
widokowy trzeba pokonać prawie setkę schodów. Obiekt do-
stępny jest przez cały rok.
Wędrówkę na Wielką Desztną najłatwiej rozpocząć od parkingu 
pod Masarykową Chatą. Wytyczony trakt jest łagodny, dostępny 
nawet dla osób z małymi dziećmi. Na górę można też wjechać 
rowerem.

WIEŻA WIDOKOWA 
WIELKA DESZTNA

ROZHLEDNA
VELKÁ DEŠTNÁ
Při putování Orlickými horami stojí za to vystoupit na Velkou 
Deštnou (1115 m n. m.), nejvyšší horu celé Orlické oblasti. Široké 
výhledy na okolní hory a údolí, a to jak na české, tak na polské 
straně, skýtá nová rozhledna postavená v roce 2019. Původní 
dřevěná rozhledna na tomto místě byla zbořena v sedmdesá-
tých letech 20. století. Poté zde byla postavena dřevěná rozhled-
na ve tvaru pyramidy , která byla v roce 2010 stržena a rozřezána.
Nová rozhledna má výšku necelých 19 metrů a je postavena na 
půdorysu nepravidelného pětiúhelníku. Ocelovou konstrukci 
pokrývají modřínové hranoly, které symbolizují déšť ve větru. Na 
vyhlídku, která je přístupná celoročně, vede téměř sto schodů. 
Nejsnazší přístup na Velkou Deštnou je od parkoviště u Masary-
kovy chaty. Vytyčená trasa je mírná, vhodná i pro rodiny s malý-
mi dětmi. Na Velkou Deštnou se dá dojet také na kole.
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LÁZNĚ
KUDOWA-ZDRÓJ
Malebně položené lázeňské město Kudowa-Zdrój je proslulé 
mírným klimatem a léčivými vlastnostmi minerálních vod. Blíz-
kost Stolových hor, zajímavé památky a dobrá infrastruktura pro 
turistiku a sport sem celoročně přitahují množství turistů a lá-
zeňských hostů. 
Centrem Kudowy-Zdrój je Lázeňský park založený v 18. století 
po vzoru anglických parků, kterému dominuje charakteristická 
budova sanatoria Zameczek. Vedle něj se nachází budova sa-
natoria Polonia s víceúčelovým sálem pro divadelní představení 
a koncerty. 
V roce 1931 byl zprovozněn modernistický Prameník minerál-
ních vod. Objekt poutá pozornost svou půlkruhovitou rotundou 
a velkými obloukovými okny. V interiéru si můžeme prohlédnout 
krásné fontány a fresky slavného maďarského umělce Árpáda 
Molnára. V prameníku je možné ochutnat minerální vodu z pra-
mene Śniadecki a Marchlewski. Každá má jiný obsah minerálů 
a jiné léčivé vlastnosti. Na prameník navazuje vycházková hala 
a koncertní sál. Nedaleko se nachází kolonáda s hudební scé-
nou nazvanou Divadlo pod plechem, která je jednou z hlavních 
scén populárního Moniuszkova festivalu. Květinové dekorace, 
hřiště a půvabné kavárničky tvoří promyšlený, dokonale zkom-
ponovaný celek, kde si každý přijde na své.

Malowniczo położone uzdrowisko Kudowa-Zdrój słynie z łagod-
nego klimatu i leczniczych właściwości wód mineralnych. Bliskość 
Gór Stołowych, ciekawe zabytki oraz dobra infrastruktura turystycz-
no-sportowa sprawiają, że przez cały rok miejsce jest chętnie od-
wiedzane przez turystów i kuracjuszy.
Centralnym miejscem Kudowy-Zdroju jest Park Zdrojowy, założony 
w XVIII wieku na wzór parków angielskich, z charakterystycznym sa-
natorium „Zameczek”. Obok znajduje się okazały obiekt sanatoryj-
ny „Polonia”, z salą teatralno-widowiskową.
W 1931 r. oddano tutaj do użytku modernistyczną Pijalnię Wód Mi-
neralnych. Obiekt przykuwa uwagę półkolistą rotundą i wielkimi, 
łukowatymi oknami. W środku zobaczyć można piękne fontanny 
i freski słynnego węgierskiego artysty Arpada Molnara, przedstawia-
jące Dolny Śląsk z początku XX wieku. W pijalni można spróbować 
wód „Śniadecki” i „Marchlewski”, każda o innym składzie mineral-
nym i innych właściwościach leczniczych. Obok pijalni znajdują się 
też hala spacerowa, zwana „Teatrem pod Blachą” oraz sala koncer-
towa – jedna z głównych scen popularnego Festiwalu Moniuszkow-
skiego. Kwiatowe aranżacje, place zabaw czy urocze kawiarenki 
tworzą przemyślaną, świetnie zaaranżowaną przestrzeń, gdzie każ-
dy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

UZDROWISKO
KUDOWA-ZDRÓJ
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LÁZNĚ
LĄDEK-ZDRÓJ
V údolí řeky Biała Lądecka mezi svahy Rychlebských hor leží nej-
starší polské lázně Lądek-Zdrój. Po staletí byly jedním z nejoblíbe-
nějších lázeňských míst v Evropě, navštěvovali je panovníci i před-
ní umělecké a vědecké osobnosti. Mírnější horské klima a léčivé 
vody sem již po řadu let přitahují lázeňské hosty, kteří se chtějí 
vrátit do dobré fyzické i psychické kondice. Lázně nabízejí reha-
bilitaci, zdravou relaxaci a odpočinek. Nabídku lázeňských služeb 
doplňují památky a další turistické atrakce, půvab historické části 
města, zeleň parků a turistické trasy pro pěší a cyklisty. 

Nejvíce reprezentativní budovou je Ústav přírodní léčby Vojtěch 
(dříve Marienbad), jehož budova byla postavena v roce 1680 pří-
mo nad dodnes pulsujícím termálním pramenem léčivé vody. 
Současný novobarokní vzhled budova získala při přestavbě 
v  roce 1880. Tvar budovy je inspirovaný tureckými lázněmi. In-
teriér je pozoruhodný svou výzdobou a mramorovými mísami 
s rameny léčivých vod. V léčebném ústavu se nachází také ter-
mální bazén a kolem něj vany z 19. století, které slouží k bublinko-
vým koupelím. Obdiv návštěvníků vzbuzuje rovněž Lázeňský park 
s bohatstvím rostlin a mramorovými monumenty, které zde byly 
vytvořeny při sochařském plenéru v roce 1980. V sousedství parku 
se nachází historická Modřínová alej.

W dolinie rzeki Białej Lądeckiej, wśród wzniesień Gór Złotych, znaj-
duje się najstarsze uzdrowisko w Polsce – Lądek-Zdrój. Przez wieki 
kurort był jednym z najczęściej odwiedzanych w Europie, słynął 
z wizyt władców oraz najwybitniejszych ludzi sztuki i nauki. Łagod-
ny górski klimat i wody lecznicze od lat przyciągają gości, którzy 
pragną odzyskać zdrowie i dobre samopoczucie. Kurort zapewnia 
rehabilitację, zdrowy relaks i wypoczynek. Ofertę uzdrowiska do-
pełniają zabytki i inne atrakcje turystyczne, urok staromiejskiej czę-
ści miasta, zieleń parków, piesze i rowerowe szlaki.

Najbardziej reprezentacyjnym obiektem miejscowości jest zakład 
przyrodoleczniczy „Wojciech” (dawny Marienbad), którego gmach 
został wzniesiony w 1680 r., bezpośrednio nad bijącym do dziś go-
rącym źródłem wody leczniczej. Obecną, neobarokową formę za-
wdzięcza przebudowie, która miała miejsce w 1880 r. Bryła budyn-
ku, wzorowana jest na planach łaźni tureckiej. Wnętrze wyróżnia się 
zdobieniami, marmurowymi misami z ujęciami wód leczniczych. 
Zakład posiada również basen termalny, wokół którego rozmiesz-
czone są marmurowe XIX-wieczne wanny do kąpieli perełkowych.
Kuracjuszy zachwyca również Park Zdrojowy, w którym obok boga-
tej roślinności, podziwiać można marmurowe monumenty – efekt 
pleneru rzeźbiarskiego, który odbył się w Lądku w 1980 roku. W są-
siedztwie parku znajduje się zabytkowa Aleja Modrzewiowa.

UZDROWISKO
LĄDEK-ZDRÓJ
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PASTVINSKÁ
PŘEHRADA
Na východ od Žamberka najdeme mezi skalnatými břehy pře-
hradu Pastviny, která je malebně umístěná v krajině a obklopená 
stinnými lesy. Vodní nádrž o rozloze 110 hektarů a délce 7 kilo-
metrů zadržuje vodu Divoké Orlice. Hráz přehrady je 43 metrů 
vysoká a 193 metrů dlouhá a byla postavena v letech 1933–1938.
 
Za horkého léta se rekreanti rádi osvěžují v chladivé vodě pře-
hrady. V létě sem jezdí milovníci windsurfingu, rybaření, vodní-
ho lyžování a potápění, a v zimě tu často narazíme na běžkaře. 
V okolí přehrady vede mnoho turistických tras.

Znajdujące się na wschód od Žamberka Pastviny o skalistych 
brzegach, otoczone przez cieniste lasy, malowniczo wpisuje się 
w krajobraz. Jezioro, które powstało ze spiętrzenia wód rzeki 
Dzika Orlica, zajmuje 110 hektarów i ma aż 7 kilometrów długo-
ści. Wybudowana tam zapora powstawała w latach 1933‒1938. 
Ma 43 metry wysokości i 193 metry długości.

Latem, przy wysokich temperaturach, wypoczywający chętnie 
szukają wytchnienia w tutejszych chłodnych wodach. Nad jezioro 
przyjeżdżają też miłośnicy windsurfingu, nurkowania, wędkar-
stwa i nart wodnych. Zimą z kolei nietrudno trafić na narciarzy 
biegowych. W okolicach znajduje się wiele szlaków turystycznych.

ZAPORA
PASTVINY
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POUTNÍ
MÍSTO HOMOL
Poutní místa jsou po staletí cílem poutí věřících. Jedním z nej-
starších a nejzajímavějších poutních míst v české části Orlic-
ko-kladského regionu je kostel Panny Marie Bolestné na vrchu 
Homol. 
Poutní kostel z konce 17. století stojí na skalnatém návrší v  centru 
osady. Nechala ho postavit hraběnka Terezie Eleonora z Ugarte. 
Charakteristickým rysem komplexu je pozdně barokní schodiště, 
které má 153 schodů a 16 odpočívadel. Počet schodů odpovídá 
počtu Zdrávasů ve Velkém růženci, počet odpočívadel pak počtu 
Otčenášů. Jedná se o jedinečnou památku v rámci střední Evropy. 
Cenné jsou rovněž dvě kaple z roku 1703: kaple sv. Jana Nepomuc-
kého a kaple Nanebevzetí Panny Marie. Kostel je obklopen nevel-
kým hřbitovem. Z vrcholu Homole je výhled směrem na Sněžku.

Od wieków wierni pielgrzymują do miejsc religijnego kultu. Jed-
nym z najstarszych i najciekawszych sanktuariów czeskiej ziemi 
sudeckiej jest Kościół Marii Panny Bolesnej, znajdujący się na 
wzgórzu Homol.
Kościół pątniczy, pochodzący z końca XVII wieku, stoi na skalistym 
wzgórzu, pośrodku osady. Ufundowany został przez hrabiankę 
Teresę Eleonorę z Ugarte. Charakterystyczną cechą kompleksu 
są późnobarokowe schody z piaskowca ze 153 stopniami i 16  po-
mostami. Liczba stopni odpowiada liczbie „Zdrowaś, Maryjo” 
w Różańcu, a liczba pomostów – liczbie „Ojcze Nasz”. Stanowią 
one unikalny zabytek Europy Środkowej.
Cenne są również dwie kaplice z 1703 r. – św. Jana Nepomucena 
i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kościół otacza niewiel-
ki cmentarz. Ze wzgórza roztacza się widok w kierunku Śnieżki.

SANKTUARIUM
HOMOL
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LÁZNĚ
POLANICA-ZDRÓJ
Polanica-Zdrój je nevelké lázeňské město na úpatí Stolových 
hor, v údolí Dušnické Bystřice, označované jako perla polských 
lázní. Každoročně sem přijíždějí tisíce turistů a lázeňských hos-
tů, kteří chtějí využít léčivé vlastnosti zdejších minerálních vod. 
Příznivé účinky mírného klimatu na zdraví pomáhají při léčbě 
mnoha nemocí. 

Polanica-Zdrój je z urbanistického hlediska netypické město. 
Nemá klasické náměstí a ústředním bodem města je impozant-
ní, památkově chráněný Lázeňský park. V parku rostou mohutné 
rododendrony a magnólie, trávníky jsou pokryty koberci květin. 
Nejdůležitějším místem parku je prameník minerální vody Wiel-
ka Pieniawa, která má léčivé vlastnosti využívané např. při pit-
ných kůrách a uhličitých koupelích. Je také stáčena do lahví. 
Dále se v parku nachází barevná fontána, koncertní mušle a Lá-
zeňské divadlo Mieczysławy Ćwiklińské, kde se konají kulturní 
a společenské akce. Polanica-Zdrój disponuje bohatou nabíd-
kou v oblasti ubytovacích a gastronomických služeb.

Polanica-Zdrój to niewielka miejscowość uzdrowiskowa położona 
u stóp Gór Stołowych, w dolinie rzeki Bystrzycy Dusznickiej. Nazy-
wana jest perłą polskich uzdrowisk. Każdego roku przyjeżdżają 
tu tysiące turystów i kuracjuszy, pragnących skorzystać z leczni-
czych właściwości tutejszych źródeł wód mineralnych. Wartości 
zdrowotne łagodnego klimatu korzystnie wpływają na leczenie 
wielu chorób.

Polanica-Zdrój to nietypowa urbanistycznie miejscowość. Nie 
ma tu klasycznego rynku, jest za to, wpisany do rejestru zabyt-
ków, imponujący Park Zdrojowy, który jest centralnym punktem 
miasta. Rosną w nim rozłożyste rododendrony i magnolie, a latem 
trawniki pokryte są dywanami kwiatów.
Najważniejszym punktem parku jest pijalnia wód mineralnych, 
gdzie znajduje się źródło Wielkiej Pieniawy – leczniczej wody 
stosowanej m.in. do kuracji pitnej, kąpieli kwasowęglowych i pro-
dukcji butelkowej wody.
Poza tym, w parku znajdziemy kolorową fontannę, a także muszlę 
koncertową i Teatr Zdrojowy im. Mieczysławy Ćwiklińskiej, w któ-
rych odbywają się imprezy kulturalne oraz rozrywkowe. Atutem 
Polanicy-Zdroju jest rozwinięta baza hotelowa i gastronomiczna.

UZDROWISKO
POLANICA-ZDRÓJ
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ŽELEZNIČNÍ
VIADUKT
LEWIN KŁODZKI
Impozantní železniční viadukt je dokonale vkomponovaný do 
horské krajiny. Najdeme ho ve vsi Lewin Kłodzki nad silnicí č.8 ve-
doucí od česko-polských hranic směrem na Kłodzko. Je téměř 
120 metrů dlouhý, 27 metrů vysoký a tvoří ho 6 oblouků. Kon-
strukce lewinského viaduktu je typická pro evropské horské že-
leznice a již na první pohled připomíná římské akvadukty. Je to 
díky pětici trojitých arkád navržených v prostoru mezi mostními 
pilíři a mostovkou.
Mnohaoblouková konstrukce byla postavena podle návrhu ital-
ských inženýrů. Stavba probíhala od podzimu 1903 do října 1904 
a o rok později byl most uveden do provozu. Viadukt se měl stát 
částí plánované železnice spojující Kłodzko s Náchodem. Na jeho 
stavbu bylo použito 500 m³ kamene. K uctění památky dělníků, 
kteří zdejší most postavili, nechali obyvatelé Lewina v roce 2005 
vyhotovit pamětní tabuli, která byla umístěna do kamenné kon-
strukce.

Idealnie wkomponowany w górski krajobraz, imponujący kamien-
ny wiadukt znajduje się w Lewinie Kłodzkim, przy drodze krajowej 
nr 8. Ma prawie 120 metrów długości, 6 przęseł i 27 metrów wyso-
kości. Wiadukt, o konstrukcji typowej dla górskich linii kolejowych 
Europy, już przy pierwszym spojrzeniu kojarzy się z rzymskim akwe-
duktem. Dzieje się tak za sprawą pięciu potrójnych prześwitów za-
projektowanych między jego filarami.
Wieloprzęsłowa konstrukcja wzniesiona została według projektu 
włoskich inżynierów. Budowano go od jesieni 1903 r. do paździer-
nika 1904 r., a do użytku oddano rok później. Powstał jako część 
linii kolejowej, łączącej Kłodzko z czeskim Náchodem. Do jego bu-
dowy zużyto 500 m³ kamienia. Aby uczcić robotników pracujących 
przy budowie wiaduktu, w 2005 r. mieszkańcy Lewina Kłodzkiego 
ufundowali tablicę pamiątkową, którą wmontowali w kamienną 
konstrukcję.

WIADUKT KOLEJOWY 
W LEWINIE 
KŁODZKIM
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SPORTAREÁL
ČESKÉ PETROVICE
Všechny, kdo nemají příliš v lásce přeplněné sjezdovky a dlou-
hé fronty k vlekům, potěší nabídka nevelkého zimního střediska 
Sportareál České Petrovice. Pro příznivce bílého šílenství je zde 
připraveno několik tras o celkové délce cca 2 kilometry. 

Na své si zde přijdou jak zdatní lyžaři, tak začátečníci. Zají-
mavostí je, že v tak nevelkém středisku se najde prostor i pro 
extrémní jízdu. Vznikl zde totiž speciální snowpark pro nejod-
vážnější milovníky zimních sportů. Pro běžkaře jsou k dispozici 
strojově upravované trasy. Komplex doplňuje lyžařská školička, 
servis lyžařského vybavení, půjčovna a Ski-Bar.

Ci, którzy nie lubią zatłoczonych stoków i długich kolejek do wy-
ciągów, mogą skorzystać z oferty niewielkiego ośrodka – Sporta-
reál České Petrovice. Dla amatorów białego szaleństwa przygoto-
wano tutaj kilka tras o łącznej długości przekraczającej nieco dwa 
kilometry.

Coś dla siebie znajdą tutaj zarówno sprawni narciarze, jak i nowicju-
sze. Co ciekawe, w tak niewielkim ośrodku jest też miejsce na ekstre-
malną jazdę. Stworzono tutaj bowiem specjalny snowpark dla naj-
odważniejszych miłośników sportów zimowych. Pomyślano także 
o narciarzach biegowych. Całość kompleksu dopełnia szkółka nar-
ciarska, serwis, wypożyczalnia oraz Ski-Bar.

CENTRUM SPORTOWE 
ČESKÉ PETROVICE
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PEVNOST
HANIČKA
Staré bunkry s dělostřeleckým a betonovým opevněním přitahují 
stále více zájemců o pevnostní turistiku. A právě jim má mnoho co 
nabídnout česká dělostřelecká tvrz Hanička. 
Pevnost, která je součástí předválečného pevnostního systému vy-
budovaného jako obrana před Německem, byla postavena v letech 
1936–1938. Tvoří ji šest podzemních místností spojených chodba-
mi o celkové délce 1,5 kilometru. 
Prohlídka začíná expozicí v hale budovy. Původním účelem haly 
bylo maskovat vstup do pevnosti. Součástí expozice jsou mj. zbra-
ně, které používala československá armáda v roce 1938, sbírka mu-
nice a uniforem z doby druhé světové války a části předválečného 
opevnění se střelnicí. Do podzemích prostor, které se nacházejí 
v hloubce od 18 do 36 metrů, se sestupuje po téměř stovce scho-
dů. Pod zemí se nacházejí tři dieselové agregáty k výrobě elektřiny 
a kasárna. Muzeum je v provozu od května do října.

Stare bunkry, schrony, stanowiska artyleryjskie i betonowe umoc-
nienia przyciągają coraz więcej zainteresowanych turystyką forty-
fikacyjną. Wiele do zaoferowania ma czeska twierdza artyleryjska 
Hanička.
Należy do systemu przedwojennych obwarowań zbudowanych 
przede wszystkim z myślą o obronie przeciwko Niemcom. Została 
wzniesiona w latach 1936‒1938. Składa się z sześciu podziem-
nych pomieszczeń, połączonych korytarzami o łącznej długości 
półtora kilometra.
Zwiedzanie rozpoczyna się od ekspozycji znajdującej się w hali 
budynku, który miał maskować pierwotne wejście do twierdzy. 
Na wystawie zobaczyć można m.in. broń używaną przez Armię 
Czechosłowacką w 1938 roku, kolekcję amunicji i mundurów 
z okresu II wojny światowej, a także fragmenty przedwojennych 
fortyfikacji wraz ze strzelnicą. Aby zejść do sal, znajdujących się 
na głębokości od 18 do 36 metrów, trzeba pokonać blisko setkę 
schodów. Pod ziemią zobaczyć można m.in. trzy agregaty nafto-
we do produkcji energii elektrycznej i pomieszczenia koszarowe. 
Muzeum jest czynne od maja do października.

TWIERDZA
HANIČKA
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CZARNA
GÓRA
Celoroční horské středisko Resort Czarna Góra (1205 m n. m.) 
v Králickém Sněžníku je v každé roční době oblíbeným cílem pří-
znivců aktivní turistiky. 
Pro lyžaře je zde připraveno 14 sjezdovek různé obtížnosti, kte-
ré jsou zasněžované, upravované a osvětlené. Čtyři z nich jsou 
delší než 1000 metrů, nejdelší je dlouhá 1700 metrů. Nadšenci 
„bílého šílenství“ mají k dispozici tři sedačkové lanovky, šest mo-
derních vleků typu poma, čtyři lanové vleky pro lyžařskou školu 
a snowpark. Czarna Góra nabízí dobré podmínky i pro běžkaře. 
Díky spolupráci s českými partnery mohou v okolí resortu využít 
více než 200 kilometrů udržovaných značených tras.
Ani v létě středisko neztrácí na atraktivitě. Kromě příznivců pěší 
turistiky a cykloturistiky sem jezdí také fandové extrémních spor-
tů, jako je downhill či létání na kluzáku. 

Díky nádherné přírodě a kvalitní nabídce ubytování je Czarna 
Góra ideálním místem pro rekreaci v jakémkoli ročním období. 
V zimě patří mezi nejlepší polská střediska zimních sportů a v létě 
nabízí celou řadu sportovních příležitostí.

Położony w Masywie Śnieżnika całoroczny ośrodek górski „Resort 
Czarna Góra” (1205 m n.p.m.) jest, bez względu na porę roku, jed-
nym z ulubionych miejsc miłośników turystyki aktywnej.
Dla narciarzy przygotowano tutaj 14 ratrakowanych, dośnieża-
nych i oświetlonych tras zjazdowych o różnym stopniu trudności. 
Aż cztery trasy mają powyżej 1000 metrów, a najdłuższa ciągnie 
się przez niemal 1700 metrów. Pasjonaci białego szaleństwa mają 
do dyspozycji trzy wyciągi krzesełkowe, sześć nowoczesnych wy-
ciągów talerzykowych, cztery taśmy do szkolenia oraz snowpark.
Czarna Góra to dobry kierunek także dla miłośników biegówek. 
Dzięki współpracy z czeskimi partnerami, zwolennicy tej formy zi-
mowej aktywności mogą skorzystać łącznie z ponad 200 km ratra-
kowanych i oznakowanych okolicznych tras.
Ośrodek nie traci na atrakcyjności latem. Wtedy licznie przybywają 
tutaj miłośnicy turystyki pieszej i rowerzyści. Szczyt przyciąga także 
fanów sportów ekstremalnych – paralotniarstwa i downhillu.

Dzięki walorom przyrodniczym, jak również świetnie przygotowa-
nej bazie noclegowej, Czarna Góra to idealne miejsce na wypoczy-
nek o każdej porze roku. Zimą, jeden z najlepszych ośrodków nar-
ciarskich w Polsce, latem – góra wyzwań i przeróżnych sportowych 
możliwości.

CZARNA
GÓRA
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Włodzicka Góra to najwyższy szczyt Wzgórz Włodzickich, znaj-
dujący się na wysokości 757 m n.p.m, w okolicach miejscowości 
Świerki. Pod koniec 2018 roku odbudowano wieżę widokową, 
z której rozpościera się piękny widok na Góry Sowie, a przy do-
brej pogodzie, nawet na całe Sudety.

Wieża, postawiona na potrzeby ruchu turystycznego, zastąpi-
ła starą budowlę z 1927 roku, której konstrukcja była już moc-
no nadwątlona. Wybudowana ponad 90 lat temu z pustaków 
z miejscowego melafiru, uległa prawie całkowitemu zniszcze-
niu. Nowa wieża, podobnie jak jej pierwowzór, ma niespełna 
15 metrów wysokości, a na jej platformę widokową prowadzi aż 
50 schodów.
Atrakcją jest nie tylko sam widok, ale również trasy spacerowe 
prowadzące do wieży. Dotrzeć tu można trzema szlakami: czer-
wonym od wsi Świerki, zielonym od stacji kolejowej Świerki Dol-
ne i niebieskim z Ludwikowic Kłodzkich.

WIEŻA WIDOKOWA 
NA WŁODZICKIEJ 
GÓRZE

ROZHLEDNA
NA VLADZICKÉ 
HOŘE
Vladzická hora leží nedaleko vsi Świerki a s výškou 757 m n. m. 
je nejvyšším vrcholem Vladzické vrchoviny. Na konci roku 2018 
zde byla znovu postavena rozhledna, z níž je krásný výhled na 
Soví hory a za příznivého počasí i na další horská pásma v čes-
ko-polském pohraničí. 
Věž, která byla postavena pro potřeby cestovního ruchu, na-
hradila ruiny 90 let staré původní rozhledny. Ta byla postavena 
v roce 1927 z tvárnic vyrobených z místního melafyru. Nová roz-
hledna má stejně jako původní necelých 15 metrů výšky a na 
vyhlídkovou plošinu vede 50 schodů. 
Kromě nádherného výhledu jsou zajímavé i tři výletní trasy, kte-
ré vedou k rozhledně: červená ze vsi Świerki, zelená z železniční 
stanice Świerki Dolne a modrá ze vsi Ludwikowice Kłodzkie.
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W miejscowości Žamberk znajduje się drewniana dwudziesto-
metrowa wieża widokowa w kształcie husyckiej wieży straż-
niczej, o wdzięcznej nazwie Rozálka. Stoi w tym miejscu już 
od 1932 roku. Budowla ma dwie platformy widokowe, pierwszą 
na wysokości 16 metrów i drugą tuż pod swoim wierzchołkiem.

Żeby wejść na pierwszą platformę trzeba pokonać aż 60 drew-
nianych schodów, na wyższą prowadzi 16 kolejnych stopni. War-
to jednak podjąć ten trud, bo z głównego krużganka roztacza 
się piękny widok m.in. na Góry Orlickie. Przy dobrej pogodzie 
można zobaczyć nawet Karkonosze.

Każdego roku w pobliżu wieży widokowej odbywają się: wyścig 
„Bieg na Rozalkę”, festiwal muzyczny Jamrock, a także festiwal 
kultury Brama Orlík. Wtedy też przyjeżdża tu najwięcej turystów.

Wieża znajduje się na wzgórzu Kapelský vrch, na który prowa-
dzi droga, najpierw asfaltowa, później żwirowa, będąca częścią 
dłuższej trasy spacerowej po mieście. Na mapach można ją zna-
leźć także pod pierwotną nazwą – Tyršova rozhledna.

WIEŻA WIDOKOWA 
ROZÁLKA

ROZHLEDNA
ROZÁLKA
Na západním okraji Žamberka stojí dvacet metrů vysoká dřevě-
ná rozhledna ve tvaru husitské hlásky. Byla postavena již v roce 
1932 a dostala půvabný název Rozálka. Rozhledna má dvě vy-
hlídkové plošiny, první z nich je ve výšce 16 metrů a druhá se 
nachází těsně pod vrcholem věže. Na nižší plošinu vede šedesát 
dřevěných schodů, na vyšší dalších šestnáct. Vyhlídka z hlavní-
ho ochozu, nabízející krásný výhled například na Orlické hory, 
ale stojí za námahu. Za příznivého počasí jsou vidět i Krkonoše. 

V blízkosti rozhledny se pravidelně koná závod „Běh na Rozál-
ku“, hudební festival Jamrock a kulturní festival Orlická brána. 
V době jejich konání sem přijíždí nejvíce turistů. 

Na Kapelský vrch, kde se rozhledna nachází, vede nejprve as-
faltová a později štěrková cesta, která je součástí delší městské 
vycházkové trasy. V mapách ji najdeme také pod původním ná-
zvem Tyršova rozhledna.
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MĚSTSKÉ MUZEUM
ČESKÁ TŘEBOVÁ
Městské muzeum v České Třebové by si neměli nechat ujít zejména 
ti, kdo se aspoň trochu zajímají o železnici či motorismus. Muzej-
ní expozice přibližuje historii místního železničního uzlu, který je 
jedním z nejstarších a největších v České republice. Zajímavostí je 
například maketa nádraží s pohyblivými vlakovými soupravami. 
Návštěvníci se mohou posadit do osobního vagonu ze čtyřicátých 
let minulého století. 
Na své si přijdou i zájemci o motorismus, kteří zde najdou prototy-
py tříkolky OS-KAR, později přejmenované na Velorex. Vozidlo mělo 
původně sloužit především lidem se zdravotním postižením, ale 
rychle si získalo srdce dalších řidičů. Autory návrhu Velorexu byli 
František a Mojmír Stránští. V muzeu jsou k vidění také díla dalšího 
vynálezce – Františka Formánka, který se proslavil jako konstruktér 
létajících strojů. Jeho snem bylo vytvořit aerohelikoptéru. 
Další expozice muzea je věnována málo známé historii projektu 
propojení tří moří pomocí kanálu Dunaj – Odra – Labe. Muzeum je 
v provozu celoročně.

Dla tych, którzy choć trochę interesują się koleją i motoryzacją, 
Muzeum miejskie Česká Třebová jest miejscem, które trzeba od-
wiedzić. Ekspozycja przybliża m.in. historię miejscowego węzła 
kolejowego – jednego z najstarszych i największych w Czechach.
Podziwiać tu można makietę dworca z ruchomymi zestawami 
pociągów. Chętni mogą zasiąść też w wagonie pasażerskim z lat 
40. minionego wieku. Jest też coś dla fanów motoryzacji – proto-
typy trzykołowca OS-KAR, później przemianowanego na Velorex. 
Pojazd miał służyć przede wszystkim niepełnosprawnym, jednak 
szybko podbił serca także pozostałych kierowców. Trójkołowiec 
zaprojektowali František i Mojmír Stránski. W muzeum zobaczyć 
można dzieła jeszcze innego wynalazcy – Františka Formánka, 
który zasłynął z konstrukcji maszyn latających. Jego idée fixe 
było stworzenie aerohelikoptera. Wreszcie poznać tu można 
mało znaną historię projektu połączenia trzech mórz za pomocą 
kanału Dunaj-Odra-Łaba. Muzeum jest otwarte przez cały rok.

MUZEUM MIEJSKIE 
ČESKÁ TŘEBOVÁ
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DNY KLADSKÉ 
PEVNOSTI
Vždy druhý týden v srpnu Kladsko oživí slavnost, která má tradič-
ně na programu rekonstrukci bitvy o Kladskou pevnost s účastí  
historických pluků a dělostřelectva, trhy, noční prohlídky města, 
folklórní festival, pevnostní jarmark a fórum tradic. Dějištěm slav-
nosti jsou svahy pod pevností, historické náměstí (Rynek) a pro-
stranství u mostu sv. Jana (Skwer Kultury).

Zawsze w drugim tygodniu sierpnia Kłodzko ożywa dzięki impre-
zie, która w programie ma tradycyjną rekonstrukcję bitwy o twier-
dzę z udziałem historycznych pułków i artylerii, targi staroci i noc-
ne zwiedzanie miasta, festiwal folkloru, jarmark forteczny oraz 
forum tradycji. Dni Twierdzy Kłodzkiej odbywają się na stokach 
bojowych pod twierdzą, w rynku i na skwerze kultury niedaleko 
Mostu św. Jana.

DNI TWIERDZY 
KŁODZKIEJ
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HORSKÝ FESTIVAL 
A. ZAWADY
V druhé polovině září se v Lądku-Zdrój koná festival věnovaný 
tematice hor – promítaní horolezeckých filmů a filmů o horách, 
přednášky o cestování, výstavy fotografií, workshopy a různé kul-
turní akce s účastí nejznámějších cestovatelů.

W drugiej połowie września w Lądku-Zdroju odbywa się Festiwal 
Górski, na którym prezentowane są filmy o tematyce górskiej 
i odbywają się prelekcje podróżnicze, wystawy zdjęć, warsztaty 
oraz wydarzenia kulturalne z udziałem najsłynniejszych postaci 
ze świata podróżników.

FESTIWAL GÓRSKI 
IM. A. ZAWADY
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BUKOVKA FEST
V první polovině srpna navštivte rodinný open air festival v je-
dinečném prostředí horského střediska Buková hora v Červené 
Vodě. Festival nabízí bohatý program se zábavou pro děti i rodi-
če. Kreativní tvoření i umělecká témata doplňuje pestré hudební 
obsazení na velkém pódiu.

W pierwszej połowie sierpnia zapraszamy na rodzinny open air 
festiwal w unikalnym klimacie ośrodka górskiego Buková hora 
v miejscowości Červená Voda. Festiwal oferuje bogaty program 
z atrakcjami dla dzieci i rodziców: warsztaty kreatywne, akcenty 
artystyczne oraz różnorodny program muzyczny na dużej scenie.

BUKOVKA FEST
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HRADOZÁMECKÁ 
NOC
Celorepubliková akce Národního památkového ústavu, která se 
koná poslední víkend v srpnu. Zapojují se do ní také hrady a zámky 
Podorlicka. Na hradech, tvrzích a šlechtických sídlech můžete pro-
žít netradiční večerní prohlídky s bohatým kulturním programem 
a zažít památky v noční atmosféře.

Jest to ogólnokrajowe wydarzenie organizowane przez Narodowy 
Instytut Ochrony Zabytków. Biorą w nim udział także przedstawi-
ciele zamków i pałaców Pogórza Orlickiego. Zamki, twierdze i sie-
dziby szlacheckie oferują nietradycyjne nocne zwiedzanie z bo-
gatym programem kulturalnym i niezwykłe przeżycia w nocnym 
klimacie.

NOC ZAMKÓW 
I PAŁACÓW



POWIAT KŁODZKI jest jednostką samorządu terytorialnego, leży w południowo-zachodniej Polsce w województwie dolnośląskim, w obrę-
bie Sudetów, przy granicy z Czechami. Powiat obejmuje swoim zasięgiem prawie całą ziemię kłodzką. Dzięki ukształtowaniu terenu, specyfice 
klimatu i różnorodności atrakcji, jest regionem typowo turystycznym. Powiat kłodzki obejmuje swoim zasięgiem 14 gmin. Są to gminy miej-
skie: Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Nowa Ruda, Polanica-Zdrój, gminy miejsko-wiejskie: Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzyle-
sie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna oraz gminy wiejskie: Kłodzko, Lewin Kłodzki, Nowa Ruda.

www.powiat.klodzko.pl

OKRES KŁODZKO je jednotka územní samosprávy. Leží v jihozápadním Polsku v Dolnoslezském vojvodství, na hranici s Českou republikou. 
Okres Kłodzko se rozkládá na území téměř totožném s historickou oblastí Kladsko. Díky členitosti terénu, specifickému klimatu a různorodé 
nabídce turistických atraktivit je Kladsko typicky turistickým regionem. Na území okresu leží 14 obcí. Jsou to města Duszniki-Zdrój, Kłodzko, 
Kudowa-Zdrój, Nowa Ruda a Polanica-Zdrój, městsko-venkovské obce Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie 
a Szczytna a venkovské obce Gmina Kłodzko, Lewin Kłodzki, Gmina Nowa Ruda. 

STOWARZYSZENIE GMIN ZIEMI KŁODZKIEJ utworzone zostało w 1992 roku w celu wspierania idei samorządu terytorialnego i promocji 
regionu. W lutym 1994 roku, po wpisaniu do rejestru Stowarzyszeń rozpoczęło swoją działalność. Członkami Stowarzyszenia jest 17 samo-
rządów gminnych subregionu z powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego. Działania Stowarzyszenia skoncentrowane są obecnie na rozwoju 
turystyki w regionie, promocji regionu oraz budowie lobby na rzecz poprawy układu komunikacyjnego ziemi kłodzkiej. Wykaz gmin człon-
kowskich: Bardo, Bystrzyca Kłodzka, Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Gmina Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, 
Gmina Nowa Ruda, Nowa Ruda, Polanica-Zdrój, Radków, Stoszowice, Stronie Śląskie, Szczytna, Złoty Stok.

www.eziemiaklodzka.pl

SDRUŽENÍ OBCÍ KLADSKA bylo založeno v roce 1992 k podpoře ideje územní samosprávy a k propagaci regionu. Svou činnost zahájilo 
v únoru 1994, po provedení zápisu do Registru spolků. Členem sdružení je 17 obecních samospráv subregionu z okresu Kłodzko a Ząb-
kowice. Sdružení se ve svých aktivitách v současné době soustředí na rozvoj turistiky v regionu, propagaci regionu a lobování za zlepšení 
systému dopravní obsluhy v oblasti Kladska. Členy sdružení jsou obce: Bardo, Bystrzyca Kłodzka, Duszniki-Zdrój, Gmina Kłodzko, Kłodzko, 
Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Gmina Nowa Ruda, Nowa Ruda, Polanica-Zdrój, Radków, Stoszowice, Stronie Ślą-
skie, Szczytna, Złoty Stok.

GÓRY ORLICKIE I POGÓRZE ORLICKIE to stowarzyszenie interesów osób prawnych, założone w kwietniu 2009 r., z siedzibą w Rychnovie 
nad Kněžnou. Od momentu swojego powstania stowarzyszenie używa określenia „organizacja zarządzania destynacją”, aby wyrazić cele 
swoich działań. Najważniejsze z nich to: wspieranie rozwoju ruchu turystycznego w regionie Góry Orlickie i Pogórze Orlickie, nawiązywa-
nie współpracy między sektorem biznesu, samorządem a organizacjami non-profit, a także realizowanie projektów ukierunkowanych na 
wsparcie rozwoju regionu. Obecnie organizacja ma 30 członków: miast, gmin, związków gmin i miast oraz przedsiębiorców, a ponad to 
26 partnerów.

www.dsohp.cz

ORLICKÉ HORY A PODORLICKO je zájmové sdružení právnických osob, založené v dubnu roku 2009, se sídlem v Rychnově nad Kněžnou. 
Od svého vzniku používá toto sdružení přízvisko destinační společnost k vyjádření záměrů své činnosti. Mezi nejvýznamnější aktivity spo-
lečnosti patří podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu Orlické hory a Podorlicko, navazování spolupráce mezi podnikatelskou sférou, 
samosprávou a neziskovými organizacemi, ale i realizace projektů zaměřených na podporu rozvoje regionu. V současné době má společnost 
30 členů z řad měst, obcí, svazků obcí a měst i podnikatelů a 26 partnerů.

STOWARZYSZENIE GMIN ORLICKO jest dobrowolnym stowarzyszeniem gmin działającym w powiecie Ústí nad Orlicí, z siedzibą w Žam-
berku. Jego zadaniem jest realizacja wniosków Planu Strategicznego Rozwoju Ziemi Orlickiej, a także wspieranie rozwoju ruchu turystycz-
nego i turystyki, jak również rozwiązywanie kwestii systemu transportu publicznego w celu zapewnienia usług transportowych na obszarze 
działania, wspólne działanie w kwestiach zatrudnienia, ochrony zdrowia, promocji i informatyki, a także w innych obszarach. Stowarzysze-
nie powstało w 2001 roku i zrzesza łącznie 31 gmin.

www.orlicko.cz

SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO je dobrovolný svazek obcí působící v okresu Ústí nad Orlicí se sídlem v Žamberku. Jeho cílem je realizace 
závěrů Strategického plánu rozvoje Orlicka, podpora rozvoje cestovního ruchu a turistiky, řešení systému veřejné dopravy k zajištění do-
pravní obslužnosti v zájmovém území, společný postup při řešení zaměstnanosti, zdravotnictví, v oblasti propagace a informatiky a dalších 
oblastech. Sdružení bylo založeno v roce 2001 a jeho členskou základnu tvoří celkem 31 obcí.
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Atrakcje pogranicza kłodzko-orlickiego / Atraktivity Orlicko-kladského pohraničí

Wydawca / Vydal
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
tel. +48 74 865 75 23, fax. +48 74 867 32 32
www.powiat.klodzko.pl
e-mail: promocja@powiat.klodzko.pl

Realizacja / Vyrobilo
Wydawnictwo KA
Joanna Tomczyk-Lidochowska i Wspólnicy s.c.
www.kasc.pl

Fotografie / foto: archiwum Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Orlické hory a Podorlicko, Sdružení obcí Orlicko, 
Tomasz Gmerek, Marlena Solska, Małgorzata Telega, Marek Koptyński, Kopalnia Nowa Ruda, Pałac Kamieniec, 
Park Miniatur w Kłodzku, Czarna Góra Resort, stock.adobe.com

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014–2020.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj 
v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020.




