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Je taková obec...
a v té obci, v severní části Bystřických hor („Góry
Bystrzyckie“), Cesta zbloudilých poutníků („Droga
Zbłąkanych Wędrowców“). Začíná u kostela v místě „Lasówka“ a dál vede loukami do hustých smrkových lesů. Ještě než se přiblíží k cestě „Zielona
Droga“, mine východní stranou vrcholy „Biesiec“ a
„Piekielnica“. Ten, kdo tyto vrcholy takto pojmenoval, musel být veliký romantik. A my jsem se
rozhodli použít tuto cestu v názvu průvodce.
Neznamená to však, že trasy, které průvodce popisuje, zavedou turistu do „bludných oblastí“.
Brázda Horní Nisy („Rów Górnej Nysy“), ve které se
společně s úbočími dvou horských masivů rozkládá Obec Kladská Bystřice, je zcela neopakovatelným útvarem i v rámci tak výjimečného subregionu, kterým je Kladský výběžek. Na dně této brázdy
„RGN“ (v textu je používána tato zkratka z polského názvu „Rów Górnej Nysy“) proudí řeka Kladská
Nisa, která kdysi dávno, v období starších čtvrto-

Zima v Bystřických horách

Železniční viadukt
v Kladské Bystřici

Je taková obec...
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„Stary Waliszów“, v pozadí „Krowiarki“
a masiv Králického Sněžníku

hor, tekla trochu jinak – přes místa „Domaszków“ Pokud bychom hledali analogie, pak středosua „Wilkanów“. Ledovcové sedimenty zasypaly její detská sníženina, o které je zde řeč, je miniaturní
obdobou velkých afrických brázd.
koryto, takže si vytvořila nové, to dnešní.
Příroda vybavila brázdu „RGN“ krásným výpravným okolím. Její zdánlivou monotónnost rozbíjí
vyšší partie v místech „Idzików“ a „Łomnica“, horský hřbet „Wyszkowski Grzbiet“ a nejmalebnější
část, severní úsek hor „Krowiarki“. Na západě je
Tato tektonická brázda byla vyčleněna z Kladské brázda uzamčena imponujícím valem Bystřických
kotliny teprve v polovině minulého století, ačkoli hor (délka více jak 40 km), hustě zalesněných,
ze zvyklosti je dále obsažena v názvu této kotliny. s širokými lesními průseky, které jsou občas „jako
když střelí“. Tyto hory protíná divoké údolí řeky
Lomnická Bystřice („Bystrzyca Łomnicka“), cesta
nazývaná „Spalona Droga“ a její prodloužení ze
sedla „Przełęcz Spalona“ do místa „Mostowice“,
a také cesta vedoucí z lázní „Długopole-Zdrój“ do
sedla „Przełęcz nad Porębą“. Téměř rovná vyvýšenina tohoto masívu přechází jižně od sedla „Spalona“ do výrazně viditelných kupovitých hřbetů.
Západní hranice Bystřických hor je tvořena údolím
Horské pásmo „Krowiarki“
Divoké Orlice, které je řazeno mezi pět nejkrásnějze sedla „Przełęcz Puchaczówka“
Brázda „RGN“ se táhne v délce cca 30 km od linie
„Stara Łomnica“ – sedlo „Przełęcz Mielnicka“ až k
sedlu „Przełęcz Międzyleska“ a její průměrná šířka
je cca 10 km.

Panorama Kladské Bystřice z ulice „Kolejowa“
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Turistické a krajinné přednosti

ších údolí v celých Sudetách. Dále se pak nad ním
tyčí rovnoběžné pásmo Orlických hor, které je také
nazýváno Český hřeben, království legendární Kačenky, která nechtěla Krakonoše.
Na druhé straně brázdy „RGN“ – masív Králického
Sněžníku, zcela výjimečný geografický útvar v polských horách, s četnými rozsochami. Jeho nejdelší
rozsocha (rameno) v délce 23 km vede severním
směrem a je výrazně rozdělena sedlem „Puchaczówka“. Před ním se nachází vrchy „Żmijowiec“
a„Czarna Góra“, za ním pak pásmo„Krowiarki“, které
končí v okolí místa„Żelazna“ menšími vrchy„Dębowa“ a„Wapniarka“. Nejmalebnější je krátká západní
rozsocha s vrchy „Igliczna“ a „Jaworowa Kopa“.

Turistické a krajinné
přednosti
Nejen přednosti krajinných krás
rozhodují o atraktivitě tohoto
zákoutí Kladského výběžku.
Toto zákoutí je jakoby stvořeno
pro provozování různých forem turistiky, rekreace a aktivního odpočinku. Masová turistika
zde ještě – alespoň do této doby – nezavítala.

Bystřické hory se jeví, více než jakékoli jiné
hory, jako ráj a země zaslíbená v jednom, všem
těm, kteří touží šlapat do pedálů nebo se klouzat na prknech. Jejich téměř rovná vyvýšenina
a také průběh údolí Dolní Orlice, síť lesních
V takovém místě o okolí, v kaskádovitých útvarech
cest, které jsou ve značné míře zpevněny a
tektonických prahů Brázdy Horní Nisy, uzavřených
dobře udržované, dlouho netající sníh, který se
nádhernými masívy, byly vyznačeny hranice bysv těchto horách drží – to jsou klady, které byly
třické obce.
doceňovány již v polovině XIX. století a které
jsou ve velké míře využívány od dob zprovoznění železniční trasy z Kladska do Mezilesí (1875).
Turistická infrastruktura, která byla po válce,
nejen v Bystřických horách, tak zanedbaná,
dnes již zcela plně funguje v rámci nové podoby penzionů a agroturistických hospodářství.
A tak již dnes není zapotřebí těžce hledat
nocleh v místech jako „Lasówka“, „Mostowice“,
„Poręba“, „Poniatów“, „Nowa Bystrzyca“, „Stara
Łomnica“ nebo v jakékoliv jiné vesnici.
Na druhé straně brázdy „RGN“ je krajina jiná
– hory, trochu delší, vyšší a více členité, které jsou vhodné pro sjezdové lyžaře, ski-turisty
a cyklisty, kteří sní o extrémních převýšeních
a sjezdech. Najdeme tam i něco zajímavého
pro lyžaře na běžkách – trasa jako z pohádky,

Okolí místa „Gorzanów“
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Vrchol „Czarna Góra“

vedoucí pod lesní stěnou přírodního parku
„Śnieżnicki Park Krajobrazowy“, v linii „Nowa
Wieś“ – „Jaworek“ – „Szklary“ – „Marianówka“
– „Idzików“.
Do zapomnění zapadly krásné tradice zimních
sportů, které se narodily v Mezihoří – miniatuře Alp a hor v Norsku – a které zde utvářela
zámecká paní, Marianna Orańska, pocházející
z královského rodu Niederlandů. Z Krkonoš přišla do Mezihoří móda na sjíždění na rohatých
saních. Tady své první kurzy sjezdového lyžování vedl Mathias Zdarsky z Vídně, nezpochybňovaný průkopník alpského bílého šílenství.

Sjezd na rohatých saních – přelom XIX/XX st.

Používání průvodce
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Používání průvodce
Síť 19 hlavních turistických
tras – nepočítáme procházky
a krátké výlety – se v tomto
průvodci opírá na čtyřech
uzlových bodech (Kladská Bystřice, lázně „Długopole-Zdrój“, sedlo „Przełęcz Spalona“ a Mezihoří),
ve kterých všechny tyto trasy začínají – zpravidla
vedou do oblastí brázdy „RGN“, které jsou těmto
uzlovým bodům nejblíže a do horských masívů,
které se nad těmito místy tyčí. Snažili jsme se přitom tyto trasy vést takovým způsobem, aby se na
žádném úseku neopakovaly. Pokud se však z nutných příčin někde spojí, nebo protnou, pak čtenář
najde odkaz k takovému místu (číslo trasy je pak
uvedeno v závorce).
Obsah vlastivědných informací je v tomto průvodci
omezen jen na nutné minimum, usoudili jsme, že
zbytek bude chtít turista sám objevit a prožít.

Používané zkratky:
RGN
– Brázda Horní Nisy
		
(Rów Górnej Nysy)
GSS 		
– Hlavní sudetská cesta
		
(Główny Szlak Sudecki)
např. 4.20 h – čas potřebný k projití trasy
		
4 hod. 20 min.
např. (862 m)– nadmořská výška v metrech
szl. 		
– turistická trasa

– docela zajímavý výhled

– pěkný výhled
 – nádherný výhled
		
– celodenní výlet
– výlet na půl dne

pěší výlet

cyklistický
výlet

automobilový
výlet

informace
! Praktické
a dobré rady
Pro osoby, které se do hor vydávají příležitostně
nebo náhodně. Nebo pro ty, kteří se poprvé rozhodli změřit s horami své síly a novou výzvu berou
ambiciózně.

Pohotovostní číslo polské horské služby
„GOPR“ v horách:

0048 601 100 300
Místní skupina polské horské služby
„Wałbrzysko – Kłodzka grupa GOPR“
telefon v ohrožení 985
tel. kontaktní 0048 74 644 70 19
Stanice horské služby „GOPR“ ve středisku
„Zieleniec“
0048 663 020 355 (po celý rok)
0048 721 462 154 (v zimě)
ve středisku Mezihoří („Międzygórze“)
985, 0048 601 100 300
Horská Služba
+420 606 725 102
Signál sloužící volání o pomoc v horách – jednotný
na celém světě (zvukový nebo vizuální): co 10 sec.
čili 6-krát za minutu, následně minutová přestávka
a opětovná signalizace. Odpověď na volání (která
znamená „pomoc je na cestě“) – signál 3 krát za
minutu.
TURISTICKÁ INFORMACE
IT BYSTRZYCA KŁODZKA
Mały Rynek 2/1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel. +48 74 811 37 31

Turistické informace v Kladské Bystřici

Praktické informace a dobré rady
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Potok „Bogoryja“

Na trase
I na značené cestě nesmíme zapomínat na pravidlo omezené důvěry. Je bohužel pravdou, že
v našich horách je jednoduché zabloudit na často
se měnících trasách, které jsou dále obměňovány
a ne vždy jsou dobře označeny. Skutečný průběh
těchto tras v některých úsecích neodpovídá dokonce ani nejnovějším turistickým mapám. A
opravdový zmatek pak panuje v oblasti cyklistických tras. Méně zkušený turista může v tom všem
ztratit orientaci a velmi jednoduše zabloudit.
Pokud navíc zapomene, ze které strany sám přišel

Řeka Divoká Orlice

a kterým směrem se pohybuje slunce – ne vždy
jasně viditelné – zbývá již jen hledat i třeba ten
nejmenší … vodní tok. Po tomto toku pak lze
vždy dojít k většímu potůčku, pak k dalšímu, až
nás tyto dovedou do údolí. Ne vždy to však bude
údolí, kam jsme měli původně namířeno.
Na české straně je označení turistických tras velmi
dobré; vzdálenosti jsou uváděny v kilometrech,
a ne jako u nás – v hodinách a minutách. Situaci
tam však komplikuje – alespoň pro nás – rozvětvení tras v rámci jedné barvy.
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Dobré rady

„GOPR“. Pokud jsi si zapomněl uložit jejich číslo
ve svém mobilním telefonu, můžeš zavolat i na
pohotovostní číslo policie nebo požární stráže.
Předpověď počasí v horách a podmínky na trasách:
www.gopr.pl.

Doprava
Při plánování dalších tras, hlavně těch, které nevedou po smyčce, je dobré zohlednit cestu jedním
směrem železnicí nebo autobusem linek PKS.
Víkendový turistický lístek nám umožňuje cestovat po celém Polsku vlaky železniční společnosti
„PKP Przewozy regionalne” a po trase české železnice ČD – ve vagónech 2. třídy osobních (Os) a
spěšných (Sp) vlaků.
Na českých horských silnicích se objevila nová
značka – kulatá, modrá s vyobrazením auta a sněhové vločky. Bez zimní výbavy automobilu je lepší
dále necestovat, protože pokuty jsou vysoké.
Dobré rady
Před tím, než se vydáš na cestu, je nutné zanechat
v místě pobytu informaci o trase plánovaného
výletu a předpokládané hodině návratu. Pokud se
tvé plány změní, informuj o tom horskou službu

Jak se chovat v průběhu bouřky, které ve vyšších
horských partiích bývají velmi intenzivní? Je nutné
sejít níže (pomalu!); neschovávat se pod stromy,
zvláště pak pod těmi, které rostou osamoceně, ani
pod nimi neprocházet. Neopírat se o skály a nelehat na zem. Nejlepší je se přikrčit na spojených
nohou nebo si sednout na batoh (nebo na něco,
co izoluje – dřevo, umělá hmota). Vyhýbat se prohlubním v terénu a nepřibližovat se k potokům.
Všechny kovové předměty umístit do batohu,
vypnout mobilní telefon, sesednout z kola a nedotýkat se jeho kovových částí. Turisté ve skupině by
se měli rozptýlit. Je také dobré vědět, že závětrná
strana hřbetu hory je úderům blesků vystavena
v menší míře.
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Údolí Divoké Orlice

Na turistické stezce

Výprava do hor, to je také poznávání lidí – těch
místních i těch na cestě. Nevyhýbejme se kontaktům s těmito lidmi – jsou velmi často zdrojem
cenných informací. Nevyhýbejme se také přírodovědným stezkám, zvláště pak, pokud jsme s dětmi. Tyto stezky jsou označovány bílými čtverci,
které jsou po úhlopříčce protnuty zeleným páskem. Z důvodů jejich informačních a vzdělávacích
hodnot se skutečně vyplatí těmito stezkami se
projít. Jedna z takových stezek vede kolem vrchu
„Wapniarka“ poblíž místa „Żelazna“.
Začínáme uprostřed, kde tvoříme dva smluvní
uzly turistických tras, které vycházejí z Bystřice
a z nedalekých lázní „Długopole-Zdrój“ (další
dva uzly – sedlo „Przełęcz Spalona“ a Mezihoří
(„Międzygórze“) – jsou pak více přirozené).

To, co je v nejstarší části Kladské Bystřice nejzajímavější, můžeme vidět v rámci Městské turistické trasy – jedná se o středověké hradby (méně
okázalé jsou pouze na západě a severu) se dvěma
kamennými baštami a s Vodní bránou, kostel po
tak početných přestavbách, že jen historik umění
se může orientovat ve směsi všech stylů. Takový
historik by zcela jistě také dokázal „vyčlenit“ z náhodné dostavby obrannou věž dávného fojtství.
Nezapomene samozřejmě na „Rynek“ s krásným
votivním sloupem Sv. Trojice, který se vyjímá na
pozadí nejpěknějších městských domů západního průčelí. Důstojné figuře uvolnil místo původní
pranýř, který je nyní umístěn na náměstí „Mały
Rynek“. Na tomto místě dosáhl v průběhu času
své nobilitace, přestal plnit funkci nástroje pro

10 KLADSKÁ BYSTŘICE („Bystrzyca Kłodzka”)
nápravu zvyků – na jeho vrcholku byla umístěna
pouliční svítilna. Pokud je už řeč o zvycích, v roce
1636 rada města povolala …. „inspektora boží
bázně“, úředníka, který se věnoval pronásledování
občanů, kteří znesvěcovali svá těla a duše přečiny
proti morálce. V průběhu téměř 90 let následující
inspektoři – s mizernou účinností – dohlíželi na
mravní chování bystřických měšťanů a rolníků
z okolních vsí.
Prohlídku Bystřice je však nejlepší uskutečnit bez
plánu, jen se tak přitom potulovat staroměstskými uličkami, chvíli postát před kamennými
portály, nahlédnout do síní s obloukovými stropy a s odpadní stokou vyhloubenou v kameni.
Takové středověké klima najdeme například při
cestě z „Rynku“ ulicí „Kościelna“ a dále pak ulicí
„Starobystrzycka“, kde stál dům, v němž v roce
1864 přišel na svět Herman Stehr, jeden z nejpo- Město, které se v průběhu času regenerovalo po
pulárnějších německých spisovatelů přelomu XIX. dvou strašných požárech, stále odzbrojuje krásami své polohy na nábřežních terasách dvou
a XX. století.
řek. Ne bezdůvodně bylo nazýváno slezským

Kladská Bašta
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Kouzelná městská zákoutí

Rothenburgem. Podívejme se na Bystřici z ulice
„Floriańska“ a z mostu, který při ní stojí, a potom
přejděme krátký úsek ulicí „Górna“, abychom si
mohli prohlédnout štítové stěny městských budov
s dřevěnými balkóny, které jakoby visely nad třemi

Sv. Jan Nepomucký u náměstí „Pl. Szpitalny“

Radnice

schodovými pásy obranných hradeb. Mezi nimi
pak můžeme vidět malé zahrádky.
Bystřice je skutečně hodna svého středověkého
a královského původu.

Kostel sv. Michala Archanděla
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Kladská Bystřice Měřítko 1 : 7 500

1
Tam, kde bydleli rytíři

Trasa přes místa „Stara Łomnica“, „Gorzanów“ a
„Mielnik“ do místa „Żelazno“. Cyklisté pak od „St.
Lomnice“ zelenou trasou až k místu „Dębowa“, přes
vrch „Wapniarka“ a sedlo „Przełęcz Mielnicka“. Zpáteční cesta pak vede druhou stranou silnice 33 přes
místa „Piotrowice Dolne“ a „Stary Waliszów“; pro
cyklisty na začátku žlutou trasou.
Po cestě i turistickými stezkami:
„Stara Łomnica“
Poblíž kostela skupina tří renesančních
domů, jeden propojovací částí přiléhá k středověké kamenné rytířské věži, která imponuje svými rozměry. Je zpustlá a údajně v soukromých rukou. Postavili ji možní pánové
z rodu von Panwitz, a do podoby úplné
ruiny ji přivádějí méně možní pánové
současnosti.

„Stara Łomnica“ – kostel sv. Markéty

„Gorzanów“
Toto místo je známé především díky stáčírně minerálních vod, kostelu obranného typu, který se
dominantně vyvyšuje nad vsí, a hlavně pak nejvíce díky kdysi proslavené rezidenci von Herbersteinů. Nádhery gorzanovského paláce, jeho
parku a zahrad, vynikající dvorní
divadlo, které uvádělo mimo
jiné pašijová představení – to
byl magnet, který přitahoval
mnoho hostů a davy turistů do
této nejkrásnější ze všech kladských vsí.

Výlety z Bystřice

„Gorzanów“ – zámecký palác

„Żelazno“ – rytířská věž

Úbočí vrchu „Dębowa“
Nachází se zde poutní kaplička sv. Antonína, barokní Pieta a pískovcová figurka sv. Onufria, ke
kterému se prosebně modlily panny, které hledaly manžela. Nedaleko odsud se zelenou trasou
dostaneme k vrchu „Wapniarka“, kde se nyní opět
nachází vyhlídková věž. Na úpatí vrchu najdeme
početné staré vápenné pece.
„Żelazno“
Rytířskou věž, která byla nedávno zrestaurována,
postavil na konci XIV. století pravděpodobně tehdejší fojt Kladské Bystřice Jakub Rocker. Vedle se
nachází kostel ohrazený obrannou zdí, která je na
vnější straně opásána dřevěným ochozem. Kousek
dál severním směrem se nachází palác jednoho
z největších průmyslových magnátů v Evropě, kterým byl Hermann von Lindheim (v současné době
rekreační středisko).
Žlutá trasa vede oblastí tzv. krasového terénu. Pro
zjednodušení lze říci, že voda v této oblasti provádí s vápennými skalami různé věci. Najdeme zde
proto jak mizící potoky, čili ponory, prameny a krasové trychtýře a také zřídla. Nejslavnějším zřídlem
je „Romanowskie Źródło“, ke kterému se lze dostat
po drobném odbočení ze žluté nebo zelené trasy.

Rytířská věž v místě „Stara Łomnica“
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Výlety z Bystřice
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Pásmo „Krowiarki“, v pozadí masiv
Králického Sněžníku

2
K minerálním pramenům
a k pruským opevněním

Vydáváme se cestou do lázní „Polanica-Zdrój“, která
vede přes místo „Stara Łomnica“ (1). Na konci části
„Starkówek“ vlevo ulicí „Graniczna“ až do vesnice
„Pokrzywno“ (klášter řádu Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a misijní muzeum). Odtud nás zelená trasa
následně v krátkém čase dovede na Kamennou horu
(Kamienna Góra). Ze skály je výhled na lázně
„Polanica“. Následně pak stezkou k ruinám malého
opevnění „Fort Frederyka“ (Blokhauz). Návrat
pohodlnou cestou „Droga Stanisława“ přes
rovinu „Łomnicka Równia“ (opět krásný výhled na „Polanici“), dále pak pod vrch „Anielska Kopa“ (skalky) a do vesnice „Huta“.
Již samotný název hovoří o tom, co se zde
kdysi nacházelo. Nacházíme se na rovině
„Wójtowska Równia“. Kromě výhledů
jižním směrem si můžeme poblíž cesty
„Wieczność“ prohlédnout jejího strážce – divného kamenného človíčka s
rukávníky a v kloboučku. Následně,
hned při zelené trase (vedoucí točivě
do vesnice „Młoty“), se vlevo nachází
zbytky opevnění „Fort Wilhelma“ s dosud
dobře viditelným příkopem. Obě opevnění
si tak stály zbytečně téměř 100 let.

Pevnost „Fort Wilhelma“

lanka”. Do roku 1945 byly v místě„Szczawina“ činné malé lázně s fyzioterapeutickým
provozem. V lese pak poblíž místa „Nowa
Łomnica“ jsou ještě dva železité prameny, které místní nazývají „červená“
a „bílá“ voda.
„Młoty“
Vesnice, která má stále šanci na to,
aby zde byla postavena přečerpávací hydroelektrárna. Ve svazích vrchu
„Zamkowa Kopa“ byly již pře notným
časem vyhloubeny široké tunely, ale
potom vše zůstalo nečinně stát.

Na trase:
„Wójtowice“
Bočním směrem od místa „Szklarka“
Letovisko s kostelem, který je pseudose nachází „Kolonia Szychów“ a „Szcabazilikou, a s velkým rekreačním střewina“, kde je pramen „Źródło
diskem „Pod Dębem”.
Studzienne“ a stáčírna miStrážce cesty „Wieczność“
nerální vody „Długopo-

Trasa 2, 3
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Bystřické hory – turistická trasa poblíž vrchu „Kamienna Góra“

3
Smyčkou přes sedlo „Spalona”

Horská chata „Jagodna” v sedle „Przełęcz Spalona“

Cesta „Spalona Droga“

Krátký výlet pro ty, kteří rádi stoupají ostrými serpentinami a pak je divoce sjíždějí. Trasa je na počátku rovná jako stůl, přes místa „Wójtowice“ (2) a
„Młoty“ (2), ale za myslivnou na konci této vesnice
už začínají točivé „schody“. A tak více jak 4 km až
do sedla „Przełęcz Spalona“. Z tohoto sedla pak
následuje sjezd cestou „Spalona Droga“ (jaké nádherné výhledy v její horní části!) až do místa „Nowa
Bystrzyca“ (4), prakticky „na brzdách“ před každou
klikatící se zatáčkou. Touto trasou se můžeme vydat
i opačným směrem, ale je to výlet s menším množstvím adrenalinu.

Výlety z Bystřice

16

Dřevěný kostel ve vesnici „Nowa Bystrzyca“

4
Dřevěné kostelíky

v mapách – tím, že se vydají z místa „Nowa Bystrzyca“ úbočím hory „Kościelna Góra“, od „Wójtowic“
směrem k místu „Huta“ a první stezkou pak doprava
přes místo „Kościelnica“ do horní části obce „Zalesie“. Následně pak žlutou trasou dolů.

„Nowa Bystrzyca“ – vesnice, která se měla stát
- a jen divnou shodou osudových náhod tomu
tak není - …. živým skanzenem. To již samo o
sobě hovoří, jaké domy a jejich okolí zde můžeZastavujeme se před nimi v zamyšlení, oslněni a
me vidět.
s údivem, že ještě vůbec jsou. V celé oblasti Kladského výběžku se dochovaly pouze čtyři, z toho až
U cesty, dosti frekventované, protože vede do sedtři v obci Kladská Bystřice a jeden v obci sousední
la „Spalona“, se nachází dřevěný kostel, který
(„Kamieńczyk“). Můžeme si prohlédnout dva z nich,
se zdá poněkud baňatý, ale jeho členitý tvar mu
které jsou opravdu blízko – v místech „Nowa Byspřece jen dodává trochu lehkosti. Okázalý je také
trzyca“ a „Zalesie“. Dojdeme tam, nebo dojedeme,
osmiboký umíráček. Uvnitř najdeme skromné bapřes místo „Stara Bystrzyca“, je pouze zapotřebí se
roko a varhany s ručním měchem (!), které jsou již
v něm jednou vrátit kousek zpět na rozcestí. Pěší tuvíce jak 200 let staré.
risté si mohou trasu obohatit – pokud dokážou číst
Kostelík v místě „Zalesie“ pochází z roku 1718,
je tedy pouze o 8 let starší. Má velmi charakteristickou, zdánlivě trochu příliš vysokou věž. Působí
přímo „sladce“, je pěkně zakomponován do úbočí. Nemůžeme si odpustit jeho prohlídku (místní
vědí, kdo má klíč), protože kde jinde můžeme na
jednom místě vidět 56 scén ze Starého a Nového
zákona? Malbami na dřevo je zde vyobrazena tzv.
„Bible Pauperum“ sloužící věřícím, kteří neuměli
číst.

Kostel sv. Anny v místě „Zalesie“

Bohatě zdobený interiér kostela ve vesnici „Zalesie“

Trasa 4, 5
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Panorama okolí místa „Wilkanów“

5
Do Mezihoří

(Označenými trasami)

Vodopád na řece „Wilczka“ v Mezihoří

Vrch „Góra Igliczna“ v zimě

Žlutou trasou, návrat trasou červenou do lázní
„Długopole – Zdrój“. Trasa tam i zpět vede brázdou „RGN“, téměř celou dobu terénem, který
je otevřen na všechny strany. Jen se dívat před
sebe, do stran a časem se ohlédnout. Dobrý pěší
turista, který chodí jen pro samotnou chůzi, tuto
cestu zvládne za 6 hodin. Na trase se mimo jiné
nachází vesnice „Szklary“ (dříve na poutní stezce),
sanktuárium Panny Marie Sněžné, Zahrada pohádek („Ogród Bajek“) a obec „Wilkanów“, která je
známa tím, že tam řeka „Wilczka“ umí pořádně
postrašit. Ve vsi se nachází barokní kostel a okázalý palác s parkem. Unavený turista si trasu může
výrazně zkrátit tak, že z Mezihoří do vesnice „Wilkanów“ půjde silnicí.
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Měřítko 1 : 75 000
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DŁUGOPOLE-ZDRÓJ

Kostel sv. Jiří v místě „Długopole Dolne“

Lázně nejsou velké, jsou přímo malilinké, ale jejich park je větší než celá
vesnice. Hlavní alej, kde převažují
javory a italské lípy, je až 600 metrů dlouhá. Život zde plyne pomalu,
téměř senně, jakoby na úbočí všech
důležitých věcí. Ticho zde jen zřídka
naruší klapot vlakových náprav vlaku, který za chvíli zmizí v tunelu v úbočí pod
vrchem „Wronka“.
„Długopole“, které zůstává administrativně spojeno s lázněmi „Lądek – Zdrój“, se specializuje
v léčení nemocí trávicího ústrojí, hlavně nemocí
jater a žlučníku, také nemocí krevního oběhu,
močového ústrojí, cukrovky, otylosti a chudokrevnosti. Vyvěrají zde tři prameny („Renata“,
„Emilia“ a „Kazimierz“) alkalické kyselky s velkým obsahem kysličníku uhličitého a železa.
Tyto vody jsou velmi chutné a osvěžující, ale je
dobré je konzumovat s mírou.
„Kyselou vodu“ užívali okolní obyvatelé ještě i
před tím, než v roce 1563 silně vytryskla v kamencovém dole. Cca 200 let později pak místní
mlynář Wolf „uchopil“ pramen do dřevěného
koryta a v blízké chalupě postavil dřevěnou káď
sloužící ke koupelím. Před tím údajně připevnil
ke korytu řetízkem měděnou nádobu, ale ta

jedné noci zmizela. Zloději asi uznali, že „bad“
může tvořit jen samotné koryto.
Atmosféru lázní „Długopole“ oceňovali již před
válkou umělci, především malíři, kteří se zde
ochotně usidlovali. Tyto lázně proto tehdy byly
nazývány „Schlesische Marienbad”.
Procházky z lázní
Na vrch „Wronka“
Od železniční stanice krátce po
červené značce, později vlevo
hřbetem návrší, trochu pobloudit lesními stezkami a nakonec sejít úbočím směrem k řece.
Do Ďábelské doliny („Piekielna Dolina“)
Po červené značce přes louky do „Ponikwy“.
U kostela doprava. Plytkou a trochu romantickou
úžlabinou dojdeme až k cestě na hranici místních
částí „Długopole Dolne“ a „Zdrój“.
Od mostu k mostu
Kolem „Karola” přes most na řece a následně vlevo pohodlnou alejí. Napravo strmé úbočí vrchu
„Wronka“, nalevo Kladská Nisa s několika kaskádami. Na kraji palouku zabočíme na lesní cestu,
potom na holé úbočí. Dále pak po bílé cestě,
která se za domy stáčí vlevo, až dojdeme k mostu
kolem kostela v části „Długopole Dolne“.
					

Lázně „Lądek-Długopole S.A“ – pavilón s lázeňskými vodními prameny v lázních „Długopole-Zdrój“

Długopole-Zdrój Měřítko 1 : 7 500
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„Jedlnik“ – panorama brázdy „RGN“

6

Na „Jedlnik“

Nejjednodušší způsob je pěšky přes vesnici „Poręba“
až do sedla nad touto vesnicí. Odtud Sudetskou
dálnicí („Autostrada Sudecka“) vlevo a po cca 250m
stezkou doprava směrem na nepříliš výrazně viditelný vrch „Jedlnik“. Vrátit se můžeme stejnou cestou,
nebo můžeme volit lepší výhledy a vydat se cestou,
která vede mezi poli, z dolní části „Poręby“ do části
„Długopole Górne“. Lázeňští hosté a turisté chodili
na „Jedlnik“ „od nepaměti“, protože je z něj k vidění
jedno z nejkrásnějších panoráma v celém pásmu
Sudet (můžeme vidět až 6 horských pásem). Rychleji bychom mohli vyjmenovat to, co odtud vidět není.
V pruském období zde stál altán a rostly tři jedle, což
dalo místu název „Dreitannenberg“.
V rámci trasy výletu následující zajímavosti:
stinné údolí „Bukowa Dolina“, figurální seskupení
„Ukřižování” a kajícnický kříž poblíž barokního
kostela ve vesnici „Poręba“, pohádkové výhledy
ještě před samotným sedlem, v blízkém okolí
tajuplné štoly a bunkry z období II. světové války.

7
Do Bystřice

Cyklistická trasa je označena, naše trasa pro pěší
ne, pouze v některých úsecích vede po červených a
zelených značkách. Jdeme a zatáčíme přes vesnici
„Ponikwa“ a „Wyszki“. Z Bystřice se můžeme vrátit
přes „Długopole Dolne“, přičemž budeme mít hřeben „Wyszkowski Grzbiet“ po pravé ruce.

V rámci trasy výletu
následující místa:
„Ponikwa“
Vesnice, která krátce patřila
M. Orańské, měla dokonce
vyhlídkový altán na vysokém hřebeni. Ve vesnici
„Ponikwa“ zůstalo několik
chalup s galeriemi na boční stěně a stropní freska
ve zdejším kostele zobrazuje … obyvatele vesnice
a blízkého okolí z meziválečného období.
„Wyszki“
Jsou odsud krásnější výhledy, dokonce na konci
vesnice i na Kladskou Bystřici, a ještě před tzv.
„Pustkami“ (v roce 1473 tady hořely lesy po dobu
1,5 měsíce) bylo poblíž myslivny funkční velmi
populární výletní středisko. Obyvatelé Bystřice
k němu putovali krásnou alejí z lip a kaštanů, která
se dosud zachovala.

8
K ruinám „Śnielinek”
a k jeskyni „Solna Jama ”

Jdeme pěšky z vesnice „Poręba“ tzv. Zlodějskou stezkou („Złodziejska Ścieżka“), která vede mezi poli na
jih, směrem na „Gniewoszów“. Během cesty krásné výhledy na brázdu „RGN“ a masív Králického Sněžníku.
Po příchodu k Sudetské dálnici doprava a za okamžik
vlevo po modré značce až k ruinám hradu „Śnielinek”.
K jeskyni „Solna Jama“ pak dojdeme stezkou vedoucí
jihozápadním směrem, nebo dále po modré značce.
Zpět se vracíme tzv. Zlodějskou stezkou, ale pouze
ke kapličce (rozcestí „Na Czekaju“). Tady se vydáme
doprava a následně opět doprava až do místa „Długopole Górne“. V této vesnici pak cca 1 km před kostelem
najdeme po levé ruce ranně středověké hradiště „Wyszęcin” (z X-XII st.) se stopami obranných valů a s obrysem linie příkopu. Ve vesnici také najdeme dva okázalé statky – jeden pozdně barokní a druhý empírový.

Trasa 6, 7, 8, 9, 10
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Ruiny hradu „Szczerba“

Motorizovaným turistům a cyklistům doporučujeme trasu ve tvaru smyčky s výjimečně krásnými
výhledy, která vede přes vesnici „Poręba“, sedlo nad
touto vesnicí, „Gniewoszów“ (kolem ruin hradu –
hned za obcí) a „Długopole Górne“.
Ruiny „Śnielinka”
Název pochází od feudálního státečku, není proto známo, kde se vzal název „Szczerba”. Snad od
zdejších Ďábelských balvanů („Diabelskie Głazy“).
Hrad zničili husité jen několik desítek let po jeho
postavení. Malebné ruiny svého času koupila M.
Orańska. Dodnes se dochoval celkem velký fragment bašty a také stopy po příkopu, který byl
vyhlouben ve skále.
„Solna Jama“
Malá jeskyně (dlouhá cca 40 m, s prostornou komorou a podélným jezírkem), do které je potřebí
se vsoukat. Je již bez krápníkové výzdoby, ale není
zcela prozkoumána. Z venku vypadá jako tlama
divného zvířete.

9

Vstupní brána hradu

Osoby zcela pohybově neaktivní mohou také.
Automobilem.
• Přes vesnici „Poręba“, sedlo nad touto vesnicí a
„Gniewoszów“ (9).
• Začátek je stejný, dále pak přes „Poniatów“, „Niemojów“ a místo „Różanka“.

10
Na vrch „Spalona”

Po červené značce (GSS) přes vesnici „Ponikwa“
(8), úbočím vrchu „Sasanka“ a následně skutečně
spálenou vesnicí. Návrat po modré značce
přes „Sasin“, vrchy „Sasanka“ a „Jagodna“ do sedla
„Przeł. nad Porębą“; dále pak přes tuto vesnici (7).
Na trase: výhledy nad vesnicí „Ponikwa“ (v úseku
Nabídka pro ty, kteří chtějí pořádně šlápnout do téměř dvou kilometrů), a také výhledy mezi vrcholy
pedálů pouze na začátku (nabrat výšku) a později „Sasanka“ a „Jagodna“. Na vrcholu „Jagodna“ (nejse již jen oddávat radosti.
vyšší vrchol Bystřických hor - 977 m n.m.) stála ještě
dlouho po konci války vyhlídková věž.

Dvě smyčky

Sedlo „Przełęcz Spalona“ – lyžařské závody

Výlety z Lázní
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Chata „Lasówka“

11
Do údolí Divoké Orlice

Jedná se o prodlouženou trasu číslo 3 z Kladské Bystřice, ale od konce vesnice „Młoty“ (2) nestoupáme k
vrchu „Spalona“, ale do vsi „Lasówka“. Dále se vydáme s proudem řeky Divoká Orlice až do „Mostowic“.
Odtud se můžeme vydat dále buď Sudetskou dálnicí
(přes místo „Spalona“), nebo pokračovat dále podél
řeky (přes místo „Rudawa“) – což je z vlastivědného
hlediska mnohem zajímavější verze. Obě možné varianty se nakonec stejně spojí v sedle „Przełęcz nad
Porębą“. Konec trasy pak vede přes vesnici „Porębą“.
Na trase:

Kostel sv. Antonína v místě „Lasówka“

Čech, získává rezavě
krvavou barvu. V období sucha je možné
ji přeskočit a dostat
se tak k sousedům.
Společně se sousedními „Mostowicemi“
tvořila „Lasówka“
ve II. polovině XVII.
a v XVIII. století dynamické středisko výroby
hutnického skla.

Bezhlavý jezdec na stěně
kostela ve vesnici „Lasówka“

„Lasówka“
Výletní vesnice s rozptýlenou zástavbou a s kouzelnými výhledy na zalesněné hřbety Orlických hor.
„Mostowice“
Údolím se lahodnými zákoutími vine Divoká Orlice
Je až k neuvěření, že v jejich nejlepších (?) časech
unášející své jantarové vody, které se po deštích
zde žilo téměř 1500 obyvatel a v obci se mimo jiné
stávají světle hnědé. Ještě před tím, než zahne do
nacházely: čtyři vodní mlýny, kovárny, pila, papír-

Malebná krajina bystřických hor

Trasa 11, 12
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Řeka „Bystrzyca Łomnicka“

na, malá továrna na výrobu zápalek a dřevěných
hraček, brousírna umělých kamenů a dokonce i
celní úřad. Dnes je zde jen několik stavení, udržovaný kostel a… svatý klid. Ale jen do času – až
toto místo objeví turisté. Sedlo „Przełęcz nad
Porębą“ (7).

12
K pramenům Kladské Nisy

Trasa tohoto výletu se skládá z cesty automobilem
nebo z cesty na kole – přes „Długopole Górne“ a
„Domaszków“ – do vesnice „Nowa Wieś“, a dále pak
z pěšího putování k pramenům královny řek celého
Kladska.
Pěší část:

až do horní části místa „Jodłów“, následně pak
po červené značce. Prameny si najde v mapách.
K autu (ke kolu) se zcela jistě vrátí přes „Potoczek“,
centrum místa „Jodłów“, překročí modře značenou
trasu a lesními cestami se dostane až do vesnice
„Nowa Wieś“. Pohodlnější motorizovaní turisté
mohou přímo dorazit do vesnice „Potoczek“ (přes
„Goworów“ a „Jodłów“), nebo přes Mezilesí a „Pisary“. Stezkou, která vede východním směrem, se
dostanou k pramenům.
Na trase:
Půvabné vesnice „z jiného světa“, mimo jiné „Jodłów“ a „Potoczek“, doslovně uzavřené v jihozápadní „tlamě“ Králického Sněžníku, také „Nowa Wieś“
s nejvíce imponující svatyní celé brázdy „RGN“,
která vznikla podle projektu samotného J.Carove.
Již před válkou turisté hojně navštěvovali tento
kostel, aby si mohli prohlédnout závoj Marie Antoniety, královny Francie, ve kterém nešťastnice
kráčela na popraviště.

Po aktivních výletech z lázní „Długopole-Zdrój“ se
Ten, kdo umí číst mapy, má výhodu, protože se můžeme v těchto lázních biologicky regenerovat
může vydat podél potoku „Nowinka“, následně ve fyzioterapeutickém zařízení „Karol“ nebo ve
úbočím vrchu „Owcza“ a vrchu „Kamienny Garb“ středisku SPA s názvem „Dwór Elizy”.

Hotel „Dwór Elizy”
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Výlety z Lázní

Měřítko 1 : 75 000
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SEDLO „SPALONA“

Horská chata „Jagodna”

Bývalá Hartmannova hospoda

Výlety ze sedla
„Spalona“

V rámci komunikační struktury je
využíváno teprve od roku 1880,
evidentně z důvodu jeho vysoké nadmořské výšky (811 m).
Němci také jistě ze strategických
důvodů přes něj vedli Sudetskou
dálnici, přičemž vysvětlovali její
vznik – jednalo se pouze o krátký
S proudem řeky Divoká Orlice
úsek tranzitní trasy přes Sudety
– turistickými důvody. Ať je tomu jakkoli, v sedle zůstaly po tamtěch časech dva vojenské kryty
– jeden (kdysi maskovaný) u cesty přímo naproti
horské chaty, druhý pak cca 70 metrů níže, u cesty Trasa ER-2, od místa „Mostowice“, shoduje se s trasou číslo 12. Vracíme se stejnou cestou, protože jdevedoucí do místa „Nowa Bystrzyca“.
me téměř po rovině a tohoto údolí není nikdy příliš,
Již před I. světovou válkou byla oblast sedla výji- pokud je to někomu ještě málo, může si prodloužit
mečně populární mezi lyžaři, kteří oceňovali turi- šlapání do pedálů až do výletní osady „Lasówka“, nástické přednosti Bystřických hor, a především pak sledně sjet do vesnice „Młoty“ a od myslivny se vydat
zde vždy přítomnou „sněhovou peřinu“. Kladská stoupáním, podél zelených značek, zpět do sedla.
horská společnost (GGV) se rozhodla přestavět
primitivní horskou chatu „Hartmanssbaude” a
tak vznikla v prosinci roku 1932 dnešní chata
„Jagodna” (tehdy se jmenovala „Brandbaude”).
Nová horská chata ve středisku „Zieleniec“, které
Krásný kus Bystřických hor
již tehdy bylo slavným střediskem, byla postavena
pouze o 4 roky dříve.

13

14

Běžkařské trasy v okolí sedla „Przełęcz Spalona“

Slušný výlet na sever od sedla. Modrá trasa, která se
jen na svém počátku shoduje s červenou trasou, nás
přivede až za vrch „Biesiec“. Tam se dáme doprava
po zelených značkách cestou „Zielona Droga“, ale
pouze na úseku cca 1,5 km. Následně znovu doprava, nyní cyklistickou stezkou, jejíž barevné označení
nás dovede až do sedla „Przełęcz Spalona“. „Bystrzyca
Łomnicka“ nás tam ostatně dovede také, ale pouze
do vesnice „Młoty“. Pozor! Naši trasu jednou protíná a
jednou se od ní odděluje Cesta zbloudilých poutníků.
Je dobré dávat dobrý pozor, zvláště pak na zelené trase, aby jste se po ní nevydali – je přece jasné proč. Je
také potřebí si dávat pozor na rozcestích cyklistických
turistických tras na úrovni výletní osady „Lasówka“,
protože hrozí, že se můžeme ocitnou na Královské
cestě („Droga Królewska“), nebo ještě v horším případě – na stezce Velkého strachu („Wielkiego Strachu“)
někde pod „Hutou“. Svým způsobem je to zvláštní
– všechny ty „romantické“ názvy částí Bystřických
hor… Jsou tady přece ještě „Anielska Kopa“ (Andělská kupa) a „Piekielnica“ (Pekelnice), „Zbójnicka
Góra“ (Zbojnická hora) a „Piekielny Labirynt“ (Pekelný labyrint), „Góra Sępia“ (Supí hora) a dvě obětiště.

Výlety ze sedla „Spalona“ Měřítko 1 : 8 000 29

Na trase: nelze počítat s pěknými výhledy, maximálně můžeme spočítat myslivny – měly by být
minimálně tři. A divokost Bystřice na svém horním
toku a zelený most („Zielony Most“) na této řece nás
rozhodně může zaujmout. Někdo spočítal, že mezi
horskou chatou „Jagodna” a rozcestím pod vrchem
„Biesiec“ se celkem nachází 14 odpočinkových „stanovišť“. Počet tak akorát pro aktivní lenivce.

Okolí horské chaty „Jagodna”
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Mezihoří
Měřítko 1 : 7 500

MEZIHOŘÍ („Międzygórze“)
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Centrum Mezihoří

Bylo to vypiplané horské hnízdečko, opravdová
perla ve velkém majetku Marianny Orańské –
kněžny pocházející z holadského královského rodu
a paní v přenádherné rezidenci v místě „Kamieniec
Ząbkowicki“. Takové místo museli objevit a Marianně „napovědět“ neobyčejní znalci – švýcarští
horalé; jednoho z nich pak kněžna učinila hospodářem ve středisku pro chov, které se nacházelo
na holé pasece pod Králickým Sněžníkem. Již při
prvním pohledu na Mezihoří zůstaneme udiveně
stát: jak se zde mohly vměstnat všechny ty domy,
jakoby přenesené z cizích hor, když mezi vrchy
„Jaworowa Kopa, „Smrekowec“ a „Szeroka Kopa“
se jen s potížemi vklínila šílena říčka „Wilczka“ a
potok „Bogoryja“. To už je více místa v místě „Łysa
Góra“ a v blízké osadě „Jaworek Górny“.

Rekreační středisko „Gigant”, r. 1882

V této publikaci není místo pro vypočítávání početných zásluh M. Orańské v oblasti rozvoje, či přímo rozkvětu, masívu Králického Sněžníku od roku
1838. Její majetky zasahovaly až do Bystřických
hor, kde vlastnila 4300 ha samotných lesů. Je dobré jen připomenout, že její dílo rozvíjel v Mezihoří
dr Heinrich Jaenisch, který zde vytvořil klimatickou stanici, která byla známa v celé Evropě.
Krásy Mezihoří a okolí byly objeveny již v II. polovině XVIII. století, kdy se zde osídlilo více jak deset
rodin horalů ze Štýrska, a kolem roku 1820 již bylo
možné si pronajmout horského průvodce a nosiče, kteří za drobný poplatek nosili (v nosítkách)
ochotné turisty na Králický Sněžník. Ke konci XIX.
století Mezihoří ovládla móda sjíždění na rohatých

Mezihoří
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saních – z holé paseky pod Králickým Sněžníkem • Dřevěný kostel baňatého tvaru s výjimečnou
jednoduchostí.
a z hory „Czarna Góra“. Po výuce sjezdového lyžování, kterou zde uskutečňoval Mathias Zdarsky • Několik nejstarších dřevěných domů na
ulici „Śnieżna“.
(první takový kurz proběhl v únoru 1911), pak zde
začíná bílé šílenství. Velmi oblíbené byly především sjezdy z vrcholu Králického Sněžníku k horské chatě na holé pasece. Později byla postavena
sáňkařská dráha a skokanský můstek.
Telegrafickou zkratkou jen
některé zajímavosti Mezihoří:
• Vodopád na řece „Wilczka“ – před povodní
se mohl srovnávat s vodopádem „Kamieńczyk“
v Krkonoších (27 m), nyní (po vymytí umělého
prahu) je nižší o 5 m. U jeho paty je hluboký
evorzní kotel, který přechází do skalního
kaňonu (400 m), který je zakončen vodní nádrží, jejíž hráz je vysoká téměř 30 m.

Dřevěný kostel sv. Josefa

• Nedaleký poutní kostel „Panna Marie Sněžná” na hoře „Igliczna“.

Procházky
a krátké výlety
Proti proudu řeky „Wilczka“
Cca 1,5 km k místu, kde se rozchází červená
a modrá trasa. Procházku si můžeme prodloužit
tak, že se vydáme po modré trase a následně odbočíme vlevo na trasu zelenou.

Vodopád řeky „Wilczka“

Na „Jawor“
Jedná se o blízký vrchol s výhledem na brázdu
„RGN“ a na Bystřické hory. Žlutá trasa nás dovede
do osady „Jaworek Górny“, od kříže pak dále jihovýchodním směrem až na vrchol.
Návrat je trochu delší – od kříže směrem na západ
přes místo „Jawornicka Polana“.
Do vesnice „Nowa Wieś“

• Zahrada pohádek („Ogród Bajek“) – nejen
malí návštěvníci se zde mohou přenést do světa
dětských snů, je vytvořena z toho, co poskytla příroda – z kořenů stromů, z pařezů, kůry, šišek apod.

Zahrada pohádek

Jedná se o nejvíce vyhlídkový výlet z Mezihoří podél
západní hrany masívu Králického Sněžníku. Vede tudy
cyklistická trasa ER-2. Oběma směry to trvá necelé 3 hodiny, ledaže se chceme z vesnice„Nowa Wieś“ vydat do
údolí potoku „Nowinka“, abychom si prohlédli skalky.

Výlety z Mezihoří
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Závody parašutistů

Po cestě: „Jaworek“, vesnice kdysi četně obydlená a výletní, se třemi mlýny, papírnou a lihovarem. Krásné staré chalupy.
„Nowa Wieś“
V meziválečném období se jednalo o populární
turistické středisko se sáňkařskou dráhou. Nejcennější památka – pozdně barokní kostel, jeden z největších v celé Kladské kotlině. Dokonce
i z dálky působí imponujícím dojmem na pozadí
zalesněných svahů. Není bohužel blíže známo, za
jakých okolností se v této svatyni ocitl závoj královny Francie, Marie Antoniety. Údajně jej na sobě
měla při cestě na popraviště. Jaká to byla atrakce
pro turisty, kteří v hojném počtu navštěvovali vesnici „Nowa Wieś“ již meziválečném období! V roce
1958 závoj zmizel, aby se následně „zázrakem“
objevil v Telgte v Německu.
Cyklistická verze: Rozhodně doporučujeme
šlápnout do pedálů hlouběji do údolí potoku
„Nowinka“ a najít doprava vedoucí stezku, která
nás velmi rychle dovede do horní části údolí potoku „Goworówka“. Toto údolí je rovněž krásné,
doslovně poseté četnými skalkami po obou stranách. Přes „Goworów“ (hodně památek) a vesnici
„Nowa Wieś“ se vrátíme do Mezihoří.

početní poutníci jako kdysi. Ke kostelíku dojdeme
za 1 – 1,5 hodinu třemi turistickými stezkami: po
červené (nad Vodopádem, dřevěným palácem M.
Orańské a kolem skalky zvané „Baszta“), po žluté
kolem Zahrady pohádek a po zelené (kolem kamenné hráze a malého mostu u její paty).

15
Do vrchů „Krowiarki“

Tyto nevysoké hory tvoří zakončení nejdelší a
nejčlenitější rozsochy Králického Sněžníku. Znalci
tvrdí, že v celém Kladsku nejsou hory s většími vyhlídkami, protože tyto hory svým obloukem sahají
až doprostřed celého Kladského výběžku a jsou ve
velké míře zbaveny lesů. Není potřebí hledat kousek
holého svahu nebo lesní průsek, abychom mohli
něco uvidět. Turista zde najde to, co má rád – rozlehlé louky a otevřené prostory.

Na horu „Igliczna“
Pod jejím vrcholem se nachází
sanktuárium Matky Boží Sněžné. K Madoně s Děťátkem již
dnes neputují tak
„Biała Woda“ – kaplička

Naše trasa vede z Mezihoří po žluté trase přes vrch
„Igliczna“ do vesnice „Szklary“, dále pak po silnici
přes místo „Marianówka“ do vesnice „Idzików“.
Odtud směrem do horní části vesnice až k rozcestí na „Nowy Waliszów“, kde žijí „sami
místní“ z místa „Tarnowica Polna“.
Dojdeme pouze k vesnici „Kamienna“, v ní pak doprava přes
„Marcinków“ ke žluté turistic-
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Výlety z Mezihoří

ké stezce. Po této stezce se vydáme vlevo a krátce
na vrch „Skowronia Góra“ , zpáteční cesta
přes místo „Biała Woda“ do místa, kde se rozdělují turistické trasy, rozcestí před sedlem „Przełęcz
Puchaczówka“. Do Mezihoří je odsud nejblíže po
modré značce. Pro cyklisty bude lepší sjet do vsi
„Idzików“ a následně se vrátit přes „Wilkanów“.
Na trase jsou mimo jiné: skály „Pasterskie Skały“
nad vsí„Idzików“, vlevo od silnice, která vede z této
vesnice do vesnice „Kamienna“. Legenda hovoří
o tom, že to jsou čtyři pastýři zakletí do kamene
za to, že zneuctili chléb, a ta menší skalka je jejich
pes. Ale čím byl on, chudák, vinen? Ve skutečnosti
je skalních útvarů sedm, a dřívější turistická trasa
k nim vedla od malé hospůdky nazývané „K sedmi
Rozhledna na vrcholu hory „Czarna Góra“
pastýřům“. Geologové však tvrdí, že tyto skalní
útvary jsou opravdový geomorfologický fenomén,
vylidněné, ale s perspektivou vzniku atraktivního
který je stár cca 80 miliónů let.
lyžařského střediska.
A ještě „Marcinków“ – jedno hospodářství, dva
výletní domy, trosky kostela, zanedbaný hřbitov a Více malebných „Krowiarek“ pak na žluté turisticdůlní chodby, jako pozůstatek dávných dolů stří- ké stezce vedoucí z místa „Biała Woda“ do vesnice
bra a olova. A místo „Biała Woda“, které je zcela „Żelazna“.

Skály „Pasterskie Skały“ nad vesnicí „Idzików“

Trasa 16, 17
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Závody MTB

16
Do sedla „Przełęcz Puchaczówka“

Pěším turistům doporučujeme nejkratší trasu
(modrá, na sever) vedoucí přes místo „Polana
Śnieżna“ a dále západním svahem vrchu Černá
hora („Czarna Góra). Zpáteční cesta pak po zelené
trase, přes vrchol Černé hory (dřevěná rozhledna) a vrch „Jaworowa Kopa“ ke křižovatce s modrou trasou, kterou pak pokračujeme
do Mezihoří. Na kolech se můžeme vydat stejnou
trasou (pro usnadnění použijeme cestu „Droga
Izabeli“), nebo můžeme volit trasu mnohem pohodlnější, a jet dále přes „Wilkanów“ a „Idzików“.
V případě cesty automobilem je možná pouze tato
poslední varianta.
Skutečné sedlo „Przełęcz Puchaczówka“ se oproti
předpokladům vůbec nenachází v nejvyšším bodě
cesty č. 392 (s největší vyhlídkou), ale o něco níže,
kolem kapličky při odbočce na vesnici „Sienna“.
Toto sedlo se kdysi nazývalo „Pogonna Przełęcz“
podle stanice, která zde existovala a která měla
zabraňovat pašování soli ze Slezska a tabáku
z Moravy. Kousek nad sedlem nyní „úřaduje“
bača pocházející z jiné polské oblasti „Podhale“. Je

možné u něj ochutnat žinčici, sýr „oscypek“ a jehněčí maso. A na blízkých loukách sledovat vůbec
ne malé stádo ovcí, které jinde již téměř zmizely
z krajiny Sudet. Tradice jejich chovu zde nebyla,
skončilo i poválečné letní pasení. Snadněji takový
obrázek s ovečkami uvidíme za hranicemi, protože Češi udržují malá stáda a louky na jejich straně
nezarůstají.

17
Dobýváme Králický Sněžník

K výstupu na vrchol turisté nejčastěji volí červenou turistickou stezku, která vede údolím řeky
„Wilczka“ a kolem skal „Kozie Skały“ pod vrcholem „Średniak“. Modrá a zelená turistická stezka
se turistům jeví příliš zamotaná jak před vrchem

Trasa na Králický Sněžník

„Smrekowec“ tak i za ním. Ale stačí 3 hodiny, aby
jste i těmito stezkami vyšli až na kopuli Králického Sněžníku (z holé paseky pod vrcholem již po
zelené turistické stezce). S onou kopulí je však
něco divného. Když už
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Výlety z Mezihoří

Horská chata na holé pasece po Králickým Sněžníkem

jsme na holé pasece pod Králickým Sněžníkem,
zdá se nám, že zbývá již jen kratičká procházka,
ale potřebujeme přitom skoro tři čtvrtě hodiny pro
cestu na vrchol. Z nasypané hromady kamenů na
samotném vrcholu (zůstaly po rozhledně, která
byla zbořena v roce 1973) nás viditelné panoráma
spíše zklame. Ono tam asi ta rozhledna měla svůj
důvod. Pokud chceme vidět vyhlídky do krajiny „v
maximální podobě“, pak musíme chodit dokola,

Vyhlídková věž „Wieża Wilhelma“
na staré pohlednici

jakoby po březích vrcholu. Stojí za to si také sejít
kousek na českou stranu ke „slůněti“, ale od něj je
do krásného údolí řeky Morava ještě daleko.
A pokud jsme již dobyli Králický Sněžník po červené značce, pak si pro cestu z holé paseky vyberme
alespoň jinou – modrou, nebo zelenou, nebo se
vydejme jižním směrem kombinovanou trasou po
modré (přes „Umarły Las“) a žluté (přes „Jawor“).

Slůně pod vrcholem, na české straně

Trasa 18
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Zbytky rozhledny na vrcholu Králického Sněžníku

18
Na vrch Klepý („Trójmorski
Wierch“) a dva Sněžníky

Zajímavá výprava na hraniční vrcholy jihozápadní
části masívu Králického Sněžníku. Začínáme směrem na jih, po žluté značce, až do vysoko položeného
sedla „Przełęcz Puchacza“. Z tohoto sedla po zelené
značce, přes vrch „Puchacz“ (1190 m) na jen o něco
nižší vrchol Klepý („Trójmorski Wierch“) ,
který je pokryt kameny, které skutečně vydávají
klepavý zvuk při silnějším větru. Proto dřívější název
byl Klapající kameny („Kłapiące Głazy“), a Češi jej

Vrch Klepý

nazývali Klepý nebo Klepáč. Na jeho jihozápadním
svahu se potkávají tři úmoří – Baltského, Černého a
Severního moře. Jsme také téměř u pramenů Kladské Nisy, ačkoli topografové se neshodují v pohledu
na to, kde se nachází její hlavní pramen. Jedni jej
umisťují na západním svahu vrchu „Jasień“ (do výšky cca 920 m), jiní preferují variantu s tzv. toulavým
pramenem na svahu vrchu „Puchacz“ (ve výšce cca
900 m).
Návrat zpět je stejnou trasou přes „Goworek“ se samotně trčící skálou a přes Malý Sněžník (který se při
pozorování z brázdy „RGN“ jeví větší než jeho velký
bratr Králický Sněžník) až na holou paseku pod Sněžníkem. Nepodlehneme únavě a neopustíme zelenou
značku, která nás dovede na druhý nejvyšší vrchol
pásma Východní Sudety (po Pradědu). Z Králického
Sněžníku samozřejmě na holou paseku a dále pak
nejkratší cestou po červené značce (GSS – Hlavní
sudetská trasa) do Mezihoří.
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Výlety z Mezihoří Měřítko 1 : 75 000

BYSTŘICKO PRO AKTIVNÍ

Ale šlápneme
do pedálů…
K provozování rekreační cykloturistiky jsou v celé brázdě
„RGN“ nejvhodnější: vrcholové
oblasti „Wysoczyzna Łomnicy“, „Wysoczyzna Idzikowa“ a
„Krowiarki“. Tyto trasy patří
mezi poměrně lehké, výhledy a atmosféra míst,
kterými – dle vašeho vlastního výběru – vedou,
mohou turistům nabídnout uspokojení. V průběhu
letního dne je možné po těchto „vrších“ protočit
v pedálech i 50-60 km, je potřebí mít jen trochu
zkušeností a docela dobrou kondici. Jako nejlepší se
jeví kombinované výpravy cyklo-pěší, protože nám
poskytují mobilitu a umožňují rychleji „polykat“ kilometry v méně zajímavém terénu.
V dřívějších částech tohoto průvodce jsme již doporučovali různé cyklistické trasy (hlavně asfaltovými a
neoznačenými cestami), nyní chceme doporučit několik míst, kde se dá v Bystřických horách a v masívu
Králického Sněžníku na kole více vydovádět.
Zkušeným „bikerům”, kteří milují v proudech potu
dobývat výšky, aby pak bez čekání na cokoli z nich
mohli sjíždět v šíleném tempu, lze nabídnout vhod-
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né asfaltové serpentiny: ze vsi „Poręba“ do sedla nad
touto vsí, z tohoto sedla pak k místu „Różanka“, od
myslivny ve vesnici „Młoty“ do sedla „Przełęcz pod
Uboczem“ (nad vsí „Lasówką“), z horní části osady
„Idzików“ do sedla „Przełęcz Puchaczówka“. Tento
poslední úsek si můžeme prodloužit sjezdem do
vesnice „Sienna“ a dále smyčkou „Kletno“ – „Stara
Morawa“ – „Stronie Śląskie“ – „Sienna“. A ještě
v Bystřických horách trasa z místa „Nowa Bystrzyca“
cestou „Spalona Droga“ do sedla „Przełęcz Spalona“
– nejvíce klikatá cesta.
Existuje také „downhill” – extrémní forma horské
cyklistiky, čili sjezdy bezhlavým způsobem, rychlostí i nad 100 km/h, po trasách, na kterých se to jen
hemží přírodními i umělými překážkami. Milovníci
takových emocí snadno najdou v bystřických horských masívech dostatečně divoké trasy, hlavně
však se nesmí jednat o pěší turistické stezky. (Nejbližší profesionální trasy – z vrchu „Czarna Góra“ do
vesnice „Sienna“, délka 2,4 km, a ve středisku Zieleniec, je ale pouze 800 m dlouhá).
Od poloviny května až do 20. září pouze soboty,
neděle a svátky jezdí v česko-polském pohraničí
(v Bystřických a v Orlických horách) speciální cyklobusy, jejichž trasy vedou přes místa „Lasówka“
a „Mostowice“. Od roku 2002 je také funkční systém
cyklistických tras „Cyklo-Glacensis”.
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Nordic Walking, Lezení ve skalách

Za zdravím i dobrodružstvím

Nordic Walking
Chůzi s hůlkami vymysleli Finové a svět tuto novou módu
velmi rychle převzal. Fyziologové tvrdí, že při provozování
tohoto sportu pracuje až 90%
všech svalů a kolena a páteř
jsou odlehčeny o 30%. Platí
to samozřejmě tehdy, pokud chodíme správně
– pochodovým krokem, přirozeně, téměř intuitivně. Ale techniku této chůze a držení hůlek je
nutné procvičit. Vše spočívá především v souhře
práce nohou a rukou. Chodidla pokládáme rovnoběžně a země se dotýkáme nejdříve patami.
Při vysunutí pravé hůlky dopředu provádíme
souběžně krok levou nohou. Ruce a hůlky držíme
blízko těla a ramena máme uvolněná. Hůlku zapichujeme před sebe v linii druhé nohy. Je zapotřebí si pamatovat, že hůlky jsou vždy v pozici po
úhlopříčce. O hůlky se při chůzi neopíráme, slouží
pouze k odrážení. Jejich správnou délku určíme
tak, že vynásobíme svou výšku koeficientem
0,68.

balvanech a nízkých skalách, bez lanového jištění. Stačí amortizující matrace zvaná „crashpad“,
na kterou se jednoduše seskakuje z „neposlušné“ stěny. Doporučuje se také jištění partnera.
„Bouldering“ vyžaduje zručnost a značnou sílu
v rukou.
K provozování klasického lezení jsou vhodné
skály s kolmými stěnami v početných, a dnes
již nefunkčních, kamenolomech na pískovec
nebo vápenec (v dobrých turistických mapách
jsou označeny). Uvádíme jen některé: v horách
„Krowiarki“ (okolí sedla „Przełęcz Mielnicka“),
v Bystřických horách – blízko osad „Gniewoszów“
a „Różanka“. Avšak nejatraktivnějším místem pro
lezení se zdají být skály „Pasterskie Skały“ (16),
které mají strukturu hrubozrnného brusného

Lezení ve skalách
Ačkoli se brázda „RGN“ a horské masívy kolem ní nemůže
srovnávat s Hejšovinou („Góry
Stołowe“), je i tady hodně míst,
kde lze provozovat horolezectví, jeho bezpečnější druh zvaný „bouldering“, a nebo jen tak
lézt po skalách. O méně známém „boulderingu“
je dobré říci, že se jedná o „přízemní“ lezení po

Pro lezení po skalách jsou nejlepším místem
„Pasterskie Skały“ poblíž vesnice „Idzików“

V sedle
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Jízda na koni se stává stále populárnější formou rekreace

papíru, což při sesunech může poněkud snižovat • V Mezihoří a v jeho blízkém a širším okolí –
hladinu adrenalinu.
tzv. „Baszta“, osamělé skály v obou směrech
podél žluté trasy a na vrchu „Góra Parkowa“;
Není naším úkolem klasifikovat skály pro provona zelené a modré trase vedoucí na Králický
zování různých druhů lezení. Uvádíme pouze, kde
Sněžník (za vrchem „Smrekowiec“). Největší
se tyto skály nacházejí:
skalní seskupení se nachází jižním směrem
z Mezihoří, v údolích potoků „Domaszkowski
• V Bystřických horách – „Siwa Skala“ nad
Potok“ a „Nowinka“ a „Goworówka“.
vesnicí „Lasówka“, „Szary Kamień“ poblíž vesnice „Spalona“, v místě „Łomnicka Równia“, u
cesty vedoucí z místa „Stara Bystrzyca“ do vsi
V sedle
„Zalesie“, na vrchu „Kościelna Góra“ nad vesnicí „Wójtowice“, pod vrcholem a na svazích
Na dobrý začátek jedna dobrá
vrchu „Gniewosz“.
rada – nesedej na koně, i když ti
tvrdí, že zrovna tento je klidný.
• V horách „Krowiarki“ – „Biała Woda“ (na
Jaký je kůň – to každý vidí, a jaký
bývá – to se může teprve ukázat.
levé straně cesty do sedla „Przełęcz PuchaProtože i uježděný kůň je velmi
czówka“), okolí místa „Nowy Waliszów“ (na
plaché zvíře. Nepočítej proto
sever a na jih), jižní svahy vrchu „Suchoń“.

Bystřické hory jsou ideální pro provozování turistiky na koních
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Podobni ptákům

s jednoduchou a snadnou satisfakcí v sedle, a už
vůbec ne, pokud to budeš zkoušet na neosedlaném koni. A nesváděj všechno na koně. Proto
ještě předtím, než se rozhodneš pro jízdu v terénu, několikadenní výlet, nebo dovolenou v sedle,
zvládni nejprve základy jezdectví v jezdeckém
klubu.
Teprve poté se můžeš vypravit nejkrásnější trasou
ze všech tras koňské turistiky v celém Polsku, je
rozdělena na 8 etap a 12 dnů. Trasa nese název
„Sudecki Szlak Konny PTTK“ a územím obce
Kladská Bystřice prochází od sedla „Przełęcz Puchaczówka“ do vesnice „Lasówka“, cestou zavítá
mimo jiné i na holou paseku pod Králickým Sněžníkem, do Mezihoří, na horu „Igliczna“, do Kladské
Bystřice a do sedla „Przełęcz Spalona“.

Agroturistická střediska a jiná střediska nabízející jízdu na koních: „Chata Lidia” a Marcin Madaj
v Mezihoří, „Sorrento” ve vesnici „Marianówka“.

Podobni ptákům
Větry v Sudetách nejčastěji vějí
z jihu a z jihovýchodu, občas
zafouká i od východu a to je pak
dobré se vypravit do místa „Wójtowska Równia“
(dojezd je celkem obstojný, od „Wojtowic“ nebo
na konec osady „Szczawina“, dále pak pěšky). Rozlehlá louka je přímo ideálním místem pro lety na
křídlech (hanggliding) a pro paragliding. Při příznivém větru se tady daří i 20-kilometrové přelety.
Toto místo totiž bylo již dávno objeveno i německými letci na větroních, které byly z tohoto místa
vystřelovány pomocí gumových lan. Je možné, že
podobně bylo tomu i v místě „Łomnicka Równia“,

Při hledání pokladů země
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Řeka Divoká Orlice

o čemž mohou svědčit hákové kříže, vyryté do
tamních kamenů.
Stále častěji také letci začínají navštěvovat horu
„Czarna Góra“, ze které startují směrem na místa
„Stronie Śl.“ a „Lądek“. Velmi jim pomáhá sedačková lanovka, která je činná ze vsi „Sienna“ až na
vrchol v průběhu celého roku. V horách „Krowiarki“ se pak novým objevem „okřídlených“ stala
hora „Skowronia Góra“, která se nachází kousek
od vesnice „Marcinków“, do které je docela dobrý
dojezd.

Při hledání pokladů země
Vybaveni geologickým kladívkem se můžeme vydat
hledat minerály, s vírou,
že se nám možná podaří nalézt nějaký ozdobný
kamínek a možná i vzácný kámen. Nacházíme se
v dobrém místě Sudet, kde již v dobách středověku hledali Valoni drahocenné kameny (pomáhali
si lískovými větvemi!), později zde hledali dokonce i Benátčané.
Kde lze nejsnadněji natrefit na vzácné exempláře? Především v nečinných kamenolomech a na
různých haldách. Dobrou příležitostí ke sběru minerálů
jsou také větší zemní práce,

jako například stavba silnic, nebo hlubinné vrty. Můžeme je také nalézt
na různých odkrytých terénních
místech, na svazích, v kamenných násypech a dokonce i
na lesních cestách (například
v masívu Králického Sněžníku), které jsou zpevňovány materiálem, který
pochází z hald
vzniklých po důlní
činnosti. Dobrým
místem pro hledání
jsou také horské potoky a skalnaté břehy
řek, zvláště pak, když klesnou
vysoké vody. Mnoho exemplářů je ukryto v tzv.
geodách, ve skalních hroudách, které můžeme
opatrně rozbít.
Ačkoli je východní strana masívu Králického Sněžníku na cenné minerály bohatší (jen v místě „Kletno“ více jak 60 typů a druhů), vyplatí se hledat i
na západě. Geologicky velmi zajímavé jsou terény
jižně od Mezihoří. Svahy nad místy „Jaworek“ a
„Nowa Wieś“ jsou jedním ze dvou míst v polských
horách, kde se vyskytují tzv. eklogity – skály
vzniklé ze spodní části zemské kůry dna praoceánu a vynesené na povrch z hloubky více jak 100
km!, po kolizi kontinentálních desek (mezi 400 a
300 milióny let zpátky). Můžeme se zde setkat
také s modrým kyanitem a dokonce i s granáty.
Vyskytují se zde i jiné minerály, mimo jiné pyrit,
adulár a albit.
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S proudem Nisy

Kladská Nisa

V údolích potoků a v okolí turistických stezek
v této části masívu Králického Sněžníku můžeme
najít fluorit, ametyst a krystaly křemene. Někdy
jsou poprášené hnědým hematitem a ty průzračné jsou horské křišťály. Odpradávna existuje
přesvědčení, že pokud je umístíme pod polštář,
dokážou během snu rozjasnit myšlenky.
Ve svahu vrchu „Pasikoń“ (horní část místa “Idzików“) je starý kamenolom, ve kterém bylo
koncem XVIII. století objeveno velké množství
zkamenělin. Možná tam ještě nějaké zůstaly?
Možná v potocích nebo v rozpadlých skalách
najdeme někdy drobná zlatá zrníčka? Jsou totiž
takoví, kterým se to daří.

S proudem Nisy
Milovníci vodní turistiky většinou začínají sjezd Kladské
Nisy ve městě Kladsko, protože
si nechtějí nechat ujít neobyčejně malebnou soutěsku této
řeky v Bardských horách, která
je považována za jednu z nejkrásnějších v Polsku. Nedávají
se odstrašit ani dvěma velmi těžkými úseky s dravým proudem – v místech „Młynów“ a pak těsně
pod „Bardem“. Ale opravdoví vodáci volí alespoň
náhražku skutečné horské řeky, s jejím nepříliš
hlubokým proudem, plným rozmarů, s kameny,
které je zapotřebí obratně míjet. Toto mohou nalézt v horní části toku Nisa…
A tito zkušení vodáci ví, že tato řeka se dá sjíždět
po jarním tání nebo po silných dešťových srážkách, začátek volí z místa „Wilkanów“, někdy
dokonce z vesnice „Roztoki“. Splavný bývá v tu
dobu také úsek řeky „Biała Lądecka“, prakticky
od města „Stronie Śl.“, pokud ji
pomohou vody toku „Morawka“.

Na ryby
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Údolí Divoké Orlice – vodní nádrž v místě „Rudawa“

A od místa „Krosnowice“, kde se obě řeky spojují,
problém nastává pouze během suchých měsíců.
Obě potenciální vodní turistické trasy, protože o
jejich obhospodařování (místa k uvazování a přenášení, přístavy s půjčovnami vodáckých potřeb)
je dosud stále ticho po pěšině, jsou liduprázdné
a nádherně divoké. Vodák je tu sám osamocen
s vodou, klidně si plyne zelenou soutěskou, která
se čas od času otevře směrem k blízkým i vzdálenějším horám. Má to svou hodnotu.

Na ryby
Pro člověka z města má dobrodružství chuť pstruha, který
byl uloven v komerčním lovišti
s přípravou a prodejem smažených ryb. Speciálně vyhladovělá
ryba okamžitě polyká každou
nástrahu, díky čemuž má náhodný rybář pocit loveckého úspěchu. Na území
Obce Bystřice je několik takových lovišť (také
jako součást agroturistických zařízení), mimo jiné
v místech „Rudawa“, „Spalona“, „Ponikwa“.
Nabízí se ale i aktivnější možnosti - „nejít na ryby“
autem, ale zajet na kole k řece nebo k rybníkům

(spravovaným Polským svazem rybářů „PZW“),
které jsou v místech „Wilkanów“ a v Kladské Bystřici na ulici „Zamenhoffa“. Velké nádrže k opravdovému rybaření jsou dále: nové vodní nádrže
„Kozielno” a „Topola” poblíž města „Paczków“, a
v Čechách to jsou Pastviny (nejbližší cesta je přes
„Niemojów“) a Rozkoš poblíž Náchodu.
Skutečně aktivním způsobem rybaření je spinning. Lov dravé ryby ze středu řeky. W „broďácích”, čili gumových vysokých botách,
nebo kalhotových botách, které jsou
nazývány „prsačky“. Stává se, že při
brodění vodou lze ujít dokonce i 7-10
km! denně. Lovíme v přítocích řeky
Nisa, v ní samotné a v menších
strouhách. Mezi rybami samo-
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Zimní sporty

zřejmě kraluje pstruh, ihned za ním je pak mřenka
„doplouvající“ až téměř k pramenům. V dalším
pořadí to jsou hrouzek a střeble. Štika a parma
dosahují v Kladské Nise až k vesnici „Roztoki“, ale
úhoř maximálně ke Kladské Bystřici. V nejmenším
rozsahu se vyskytují okoun a lipan, které dosahují
maximálně k vesnici „Krosnowice“. V řekách brázdy „RGN“ najdeme také střeble, mihuli a vranku.

Co máme nejblíže? Střediska „Czarna Góra“
a „Zieleniec“. Zalyžovat si můžeme i v místě „Podgórze“ (poblíž lázní „Duszniki-Zdrój“), ale nejlépe
je se vypravit do Čech. Nejblíže jsou střediska:
Mladkov–Petrovičky, Bartošovice, Zdobnice, Orlické Záhoří a Sedloňov, a pod Králickým Sněžníkem
pak Čenkovice a Dolní Morava.

Ski–tour
Tento druh lyžařské aktivity je u nás stále málo
populární, ačkoli masív Králického Sněžníku je jaZimní sporty
koby vysněný pro toulky na prknech panenskými
trasami. Při neexistenci speciálního označení je
Sjezdové lyžování
Milovníci sněhového šílenství nutné využívat početné turistické stezky.
nenajdou na území Bystřice
lyžařská střediska s dlouhými Bystřické hory se svou rovinatou vrchovinou,
a strmými svahy, je zde však s údolím Divoké Orlice a se sítí širokých lesních
několik dobrých míst pro výu- průseků jsou jakoby stvořeny pro klasické lyžováku lyžování a pro rodinné sjez- ní. Na druhé straně brázdy „RGN“ se také můžeme
dy s malými dětmi. V Mezihoří jsou 1 vlek typu celé hodiny toulat otevřeným prostorem, někde
Poma (na vrších „Jawornica“) s délkou tras cca od místa „Goworów“ až k vesnici „Idzików“, a ko300 m. Na místě jsou i půjčovny lyžařského vyba- chat se pohledy na vesničky na úpatí a na svahy
vení a lyžařské školy. V sedle „Przełęcz Spalona“, Bystřických hor.
cca 80 m od horské chaty „Jagodna“, téměř identické podmínky. Pokud je dostatek sněhu, pak Značně početnější (a je tomu tak správně) jsou
zajímavěji je v místě „Rudawa“ u Orlice – trasa je nabídky pro běžkaře v oblasti sedla „Przełęcz
Spalona“ a místa „Lasówka“. Ze sedla „vybíhají“ 4
tam dvakrát delší.

Ve stopě...
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Masiv Králického
Sněžníku v zimě

vracející se trasy: červená v délce 4 km (cca 500 m
od horské chaty je úžasný výhled na … Sněžku),
zelená – cca 5 km i 6,5 km, modrá – 12 km i 6,5
km (v místě „Mostowice“ se propojuje s českými
trasami) a černá – 12 km. Je také trasa žlutá, ale
ta není upravovaná pomocí rolby. Pokud se chceme vydat dále, například k rašeliništi „Torfowisko
pod Zieleńcem“, pak je to přes sedlo „Przełęcz pod
Uboczem“ a vrch „Biesiec“ celých 21 km. Z místa
„Lasówka“ pak vychází trasa cyklisticko-běžkařská, která vede také po smyčce – přes místa
a cestami: „Polana św. Huberta“, „Widlasta Droga“,
„Twarde Źródło“, „Zielona Droga“, „Zielony Most“,
„Droga Królewska“, „Piaszczysta Droga“ a cestou
„Droga Zbłąkanych Wędrowców“.

která je skutečnou lyžařskou perlou
pro běžkaře a všechny turisty ve
stopě. Zvláště pak proto, že je
široká a velmi dobře udržovaná, jako ostatně většina lesních tras
v Bystřických horách.

Když jsme už vzpomněli Cestu zbloudilých poutníků – pár slov k této cestě. Je málo užívaná, a
přitom je krásný nejen její název. Začíná poblíž
kostela ve vsi „Lasówka“, vede krátce mezi loukami a později pak lesem až k cestě „Zielona
Droga“. A má téměř 8 km. Pokud si uvědomíme,
že rozdíl nadmořské výšky činí pouze cca 100
metrů, pak je zcela jasné, že se jedná o trasu,

Vydejme se někdy do hor v noci, rozhodně však
s baterkou – čelovkou. Hory jsou v noci jiné,
jiné jsou sněhy a jiné i zvuky lesa. A vesnice
zářící svými světly v údolích. Nejkrásněji je v nich
během měsíční noci a při jasné obloze, když příroda nabízí našim očím prapodivné, fantazijní
tvary a obrazy.

Závody psích spřežení

Vynikající lyžařské trasy,
vzorně udržované, jsou ihned
za hranicemi, v Orlických
horách. Rozprostírají se doslovně
v desítkách kilometrů jak podél, tak i napříč
tohoto horského pásma.
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