Blíže k přírodě, blíže ke kultuře

Bliżej natury, bliżej kultury

Closer to Nature, closer to Culture

Pojďte se s námi toulat úchvatnou krajinou Kladského pomezí.
Zaposlouchejte se do poutavého vyprávění pískovcových měst
a jejich unikátních skalních útvarů, meandrujících řek, hlubokých roklí, záhadných labyrintů a soutěsek. Odhalte příběh
barokních a renesančních měst, velkolepých architektonických
památek a tajemných vojenských pevností.

Zapraszamy do wypoczynku w pięknej scenerii Kłodzkiego
Pogranicza. Na wędrowców czekają tu kamienne miasta z niezwy
kłymi formami skalnymi, tajemnicze skalne labirynty, głębokie
wąwozy i kręte górskie rzeki. Miłośnicy historii odkryją średnio
wieczne, renesansowe i barokowe miasta, wspaniałe zabytki ar
chitektury sakralnej, rezydencje możnych rodów i potężne fortece.

Take a break in the beautiful scenery of the Kłodzko Borderland.
Stone towns with extraordinary rock formations, mysterious
rock labyrinths, deep ravines and winding mountain rivers await
the hikers here. History lovers can explore medieval, renaissance
and baroque towns, wonderful monuments of sacred architecture, residences of wealthy families and mighty fortresses.

Zdejší venkovská členitá krajina je velmi vhodná pro pěší turistiku
a cykloturistiku. K dopravě do zajímavých míst můžete využít
vlaky, autobusy, a od května do září také cyklobusy, které Vás
dovezou až do Krkonoš nebo polských Stolových hor. Přijměte
naše pozvání a nechte se unést příběhy okouzlujících skalních
měst, zajímavé vojenské historie a proslulých spisovatelů…

Kłodzkie Pogranicze to idealne miejsce do uprawiania turystyki
pieszej i rowerowej, narciarstwa biegowego i zjazdowego, ale
także innych form rekreacji – wspinaczki skałkowej, turystyki
konnej i motorowej. Oprócz kursowych autobusów i pociągów,
turystów do atrakcyjnych miejsc dowożą cyklobusy w sezonie
letnim, a w sezonie zimowym ski-busy. O zdrowie można
zadbać w jednym z uzdrowisk bogatych w źródła mineralne,
a o urodę w luksusowych ośrodkach spa.

The Kłodzko Borderland is a perfect place for hiking and cycling,
cross-country and downhill skiing, but also other forms of leisure-rock climbing, horseback and car tourism. In addition to
regular buses and trains, visitors are taken to attractive destinations by cyclobuses in summer and ski-buses in winter. Your
health and beauty will be taken care of in one of the mineral-rich
medicinal and luxurious spa centres.

Společný Česko – polský projekt „Blíže k přírodě, blíže ke kultuře“
Vám chce prostřednictvím výstavy fotografií představit atraktivity Kladského pomezí a Země Kladské bez rozdílu, na jaké
straně hranice leží. Hlavním cílem projektu je zatraktivnění existujícího kulturního dědictví regionů a zvýšení jeho zapojení do
přeshraničního cestovního ruchu s cílem zvýšit návštěvnost
českého a polského pohraničí.

Vážený turisto, poznávej a objevuj zodpovědně!
Na území Země Kladské a Kladského pomezí se rozkládá
mnoho chráněných území. Jsou to národní parky a chráněné
krajinné oblasti, přírodní rezervace a území Natura 2000.
Vznikla z důvodu zachování jedinečnosti krajiny, neobvyklých
skalních útvarů a specifické fauny a flóry v tomto regionu.
Pomoz nám s jejich ochranou a péčí o jejich krásu.

Polsko-czeski projekt „Bliżej natury, bliżej kultury“ przedstawia
wspólną ofertę turystyczną Kłodzkiego Pogranicza – Kladskiego
pomezi po stronie czeskiej i powiatu kłodzkiego po stronie
polskiej. Wystawa fotografii przedstawia atrakcje przyrodnicze,
kuluralne i ofertę turystyki aktywnej, z których mogą korzystać
turyści przebywający po obu stronach granicy. Wspólne, przeci
nające granicę szlaki piesze, rowerowe czy narciarstwa biegowego, dogodne przejścia graniczne umożliwiają traktowanie pol
skiego i czeskiego pogranicza jako jednego regionu turystycznego.
Uzupełniająca się polska i czeska oferta turystyczna sprawia,
że to region atrakcyjny dla turystów w każdym wieku i o różnych
zainteresowaniach, dla miłośników historii, jak i przyrody, dla osób
bardzo aktywnych, potrzebujących adrenaliny, jak i dla szukających spokoju i relaksu. Podczas urlopu, weekendu lub wycie
czki warto skorzystać z możliwości dostępnych zaledwie o krok.

Drogi turysto, zwiedzaj odpowiedzialnie!
Na Ziemi Kłodzkiej i Kłodzkim Pograniczu znajdują się liczne
obszary ochrony przyrody. Są to parki narodowe i krajobrazowe,
rezerwaty oraz obszary Natura 2000. Utworzono je w celu zachowania unikalnego krajobrazu, niezwykłych form skalnych
oraz specyficznej dla tego regionu fauny i flory. Pomóż nam je
chronić i zadbać o ich piękno.

The Polish-Czech project „Closer to Nature, Closer to Culture”
presents a joint tourist offer of the Kłodzko Borderland and of
the Kłodzko district on the Polish side. The photo exhibition
features natural attractions, landscapes and an active tourism
offer that can be enjoyed by tourists on both sides of the border.
Cross-border, cross-country walking, bike and ski trails, as well
as convenient border crossings, allow you to treat the Polish
and Czech border as one tourist region. The complementary
Polish and Czech tourist offer makes it an attractive region for
tourists in all age groups, lovers of history and nature, active
people who are looking for an adrenaline rush and for those
seeking peace and quiet. Whether you go on holidays, a weekend
rest, or a trip, it is worth exploring the opportunities that are
available just one step away.

Dear tourist, please visit responsibly!
In Klodzko Land and Kłodzko borderland there are many nature
conservation areas. These are national parks and protected
landscape parks, nature reserves and Nature 2000 sites.
They were created to preserve unique landscapes, unusual
rock formations as well as fauna and flora specific to the
region. Please help us protect them and preserve their beauty.

Krajina v okolí Machova / Okolice Machova / Area of Machov

Kladské pomezí
Kladské pomezí je region pískovcových skal, vojenských pev
ností a bohaté historie, kterou utvářeli i slavní rodáci, jakými
jsou Alois Jirásek, Karel Čapek a Božena Němcová. K návštěvě
Vás zvou zámky v Novém Městě nad Metují, Ratibořicích
a Náchodě a nespočet unikátních muzeí. Zdejší venkovská čle
nitá krajina je velmi vhodná pro pěší turistiku a cykloturistiku.
K dopravě do zajímavých míst můžete využít vlaky, autobusy,
a od května do září také cyklobusy, které Vás dovezou až do
Krkonoš nebo polských Stolových hor. Zažijte s námi neopako
vatelnou atmosféru hudebních festivalů, podpořte aktéry spor
tovních akcí a především se u nás dobře bavte.

Kłodzkie Pogranicze
Kłodzkie Pogranicze to kraina piaskowców, zabytków architek
tury militarnej oraz bogatej historii, którą tworzyli sławni miesz
kańcy, jak np. Alois Jirásek, Karel Čapek czy Božena Němcová.
Do odwiedzin zapraszają zamki w Nowym Mieście nad Metują,
Ratibořicach i Náchodzie oraz niezliczone unikatowe muzea.
Kłodzkie Pogranicze to idealne miejsce do uprawiania turystyki
pieszej i rowerowej. Do ciekawych miejsc dowiozą turystów
pociągi, autobusy, a od maja do września również cyklobusy,
które kursują w Karkonosze i Góry Stołowe. Zapraszamy do
udziału w festiwalach muzycznych o niepowtarzalnej atmosferze,
do dopingowania uczestników imprez sportowych oraz, przede
wszystkim, do dobrej zabawy.

The Kłodzko Borderland
The Kłodzko Borderland is an area of sandstone rocks, military
forts and rich history, which was shaped by notable people,
such as Alois Jirásek, Karel Čapek and Božena Němcová. Visit
the castles in Nove Mesto nad Metují, Ratibořice and Náchod
and countless unique museums. The local scenery is ideal for
hiking and cycling. To reach interesting places, you can use
trains and buses, and, from May to September, also cyclobuses
that will take you to the Giant Mountains or the Polish Stołowe
Mountains. You are more than welcome to take part in music
festivals with a unique atmosphere, support the participants
of sporting events and – above all – have fun.
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Skalní útvary „Starosta a Starostová” / Formy skalne „Starosta i Starościna” / Rock formations „The Mayor and His Wife”

Adršpach
Zavítejte do kraje pískovcových skal, kde můžete obdivovat
rozmanité skalní útvary a výhledy na Kladské pomezí z ptačí
perspektivy. Můžete zde prozkoumat labyrinty v Adršpašsko –
teplických skalách a využít možnost projížďky na skalním jezírku.
Adršpašské skály se staly díky své výjimečnosti také místem
natáčení mnoha českých pohádek. Atraktivní skalní město
přitahující velké množství návštěvníků je vhodné navštívit
i mimo hlavní letní sezonu. Zavítejte do adršpašského zámku,
kde se pořádá nespočet akcí v průběhu celého roku. Najdete
zde také unikátní horolezeckou expozici a výstavu obrazů Julie
W. Mezerové.

Adrszpach
W tym królestwie piaskowca można podziwiać rozmaite for
macje skalne i rozległe widoki Kłodzkiego Pogranicza. Warto
zwiedzić skalne labirynty rezerwatu „Skały Adrszpasko-Teplickie“
i wybrać się w rejs po otoczonym skałami jeziorze. Ze względu
na swoją wyjątkowość Adrszpaskie Skały stały się miejscem
akcji wielu czeskich bajek. Atrakcyjne skalne miasto, które
przyciąga wielu zwiedzających, najlepiej odwiedzić poza głów
nym sezonem letnim. W pobliskim zamku Adrszpach przez cały
rok odbywają się liczne imprezy. Znajduje się tu również wyjąt
kowa wystawa o tematyce wspinaczkowej i wystawa malar
stwa Julii W. Mezerovej.

Adršpach
Visit the region of sandstone rocks where you can admire the
various rock formations and views of Kłodzko Borderland. You
can visit rock labyrinths of Adršpach-Teplice region and take
the opportunity to take a cruise on the rock lake. Adršpach rocks,
because of their uniqueness, also became the setting of many
Czech fairy tales. The attractive rock town, which lures many
visitors, is best to be seen outside the high summer season.
Visit the Adršpach Castle where numerous events are held
throughout the year. You will also find a unique climbing exhi
bition and an exhibition of paintings by Julie W. Mezerová.
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Pohled z Ruprechtického Špičáku / Widok z Ruprechtickiego Szpiczaka / The view from the top of Ruprechticky Špičák

Meziměstí
Meziměstí díky své poloze v Broumovské kotlině zve především
k aktivní turistice. Výlet na rozhlednu Ruprechtický Špičák,
která je umístěna na nejvyšším bodu Javořích hor v nad
mořské výšce 880 m n. m., Vás odmění úžasnými výhledy na
Krkonoše, Stolové hory a Broumovské stěny. V místní části
Vižňov se nachází Geopark Vnitrosudetská pánev, kde najdete
informace o vývoji hornin na Broumovsku. Město nabízí aktivní
vyžití ve volnočasovém centru. K dispozici je lezecká stěna,
bowling a krytá střelnice, která patří k nejmodernějším ve střední
Evropě. Na severním okraji Meziměstí se nachází oblíbené
koupaliště s toboganem, hřištěm a minigolfem.

Meziměstí
Meziměstí ze względu na swoje położenie w Dolinie Broumova
oferuje przede wszystkim różne formy turystyki aktywnej. Warto
wybrać się na wycieczkę do punktu widokowego na Ruprechtic
kim Szpiczaku, najwyższym punkcie Gór Jaworzych – czeskiego
pasma Gór Suchych (880 m n.p.m.), skąd roztacza się rozległy
widok na Karkonosze, Góry Stołowe i Broumowskie Ściany.
W dzielnicy Vižňov znajduje się Geopark Vnitrosudetská
Pánev, gdzie można znaleźć informacje na temat rozwoju ma
sywów skalnych w rejonie Broumowa. W mieście znajduje się
także centrum rekreacji. Do dyspozycji gości są ścianka wspi
naczkowa, kręgielnia oraz kryta strzelnica należąca do najno
wocześniejszych w Europie Środkowej. Na północnym skraju
Meziměstí znajduje się kompleks basenów z wodną zjeżdżalnią,
placem zabaw i mini golfem.

Meziměstí
Due to its location in Broumov Valley, Meziměstí offers mainly
active tourism. Take a trip to the vantage point of Ruprechtický
Špičák located at the highest point of the Jawor Mountains
(880 m a.s.l.) and admire views of the Giant Mountains, the
Stołowe Mountains and the Walls of Broumov. In Vižňov district,
there is the Vnitrosudetská Sokolov Pánev Geopark where can
you find information on the development of rock massifs in
Broumov. The town offers active entertainment in the Recrea
tion Centre. Its attractions are: a climbing wall, a bowling alley
and an indoor shooting range which is one of the most modern
in Central Europe. On the northern edge of Meziměstí, there is
a popular swimming pool with a water slide, a playground and
a mini golf course.
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Vodní nádrž Rozkoš / Zbiornik wodny Rozkosz / Water tank Rozkos

Česká Skalice
Seznamte se s krajem známým z knížek spisovatelky Boženy
Němcové. Navštivte Babiččino údolí s ratibořickým zámkem,
letním sídlem vévodkyně Kateřiny Zaháňské v empírovém stylu
a Starým bělidlem, místem, kde nahlédnete do interiérů původ
ních dochovaných venkovských staveb, zasazených do roman
tického údolí. V centru města můžete navštívit i roubenou bu
dovu školy, kde zažijete atmosféru školní výuky v první pol. 19.
století. Pro milovníky vodních sportů a rybaření je vyhledávaným
cílem tzv. Východočeské moře, vodní nádrž Rozkoš. Pohled
z výšky se Vám naskytne na rozhledně Žernov na okraji stejnoj
menného městyse, kam můžete dojít příjemnou tříkilometro
vou procházkou přírodou z Babiččina údolí.

Czeska Skalica
Zapraszamy do krainy znanej z książek pisarki Boženy Nemcovej.
W Dolinie Babuni koniecznie trzeba zobaczyć zamek Ratibořice
– letnią rezydencję księżnej Katarzyny Wilhelminy Żagańskiej
zbudowaną w stylu imperialnym oraz Starą Bielarnię, miejsce,
gdzie można zajrzeć do wnętrza dobrze zachowanych oryginal
nych budynków wiejskich, położonych w romantycznej dolinie.
W centrum miasta warto odwiedzić drewniany budynek szkoły,
gdzie wciąż czuje się atmosferę nauki z pierwszej połowy XIX
wieku. Dla miłośników sportów wodnych i wędkarstwa idealnym
miejscem jest tzw. wschodnioczeskie morze, czyli zbiornik
wodny Rozkosz. Z wieży widokowej na skraju miasteczka
Žernov, do której prowadzi trzykilometrowa spacerowa ścieżka
przyrodnicza z Doliny Babuni, podziwiać można rozległą pano
ramę górską.

Česká Skalice
Discover the land of books by Božena Nemcova. Visit Grand
mother’s Valley with the Ratibořice castle, the summer resi
dence of Princess Katharina Wilhelmine, Duchess of Sagan,
in the Imperial style and the Old Bleachery, the place where you
can look inside the originally preserved buildings, situated
in the romantic valley. In the town centre, visit the wooden
school building where you can feel the atmosphere of learning
in the first half of the 19th century. A popular place among
water sports and fishing amateurs is Rozkoš water reservoir,
the so-called East-Bohemian Sea. Enjoy the panoramic view
from the observation tower located on the edge of the Žernov
town, from where a pleasant three-kilometer long nature path
way from the Grandmother’s Valley runs.
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Mezinárodní folklórni festival v Červeném Kostelci / Międzynarodowy festiwal folkloru w Červenym Kostelcu / International Folklore Festival at Červený Kostelec

Červený Kostelec
Poznejte folklorem roztančené město, kde se již více jak šest
desetiletí koná mezinárodní folklorní festival. Dominantou
náměstí je kostel sv. Jakuba Většího, který je příkladem ba
rokního umění spjatého s K. I. Dientzenhoferem. Navštívit
můžete Domek Boženy Němcové, kde část života bydlela
a tvořila. Součástí prohlídky je i blízký hrob Viktorky, jedné
z postav z Babičky. V nedalekých rybnících Brodský a Špinka
se můžete vykoupat, nebo se projet na lodičce. Za návštěvu
stojí také zřícenina hradu Vízmburk, dobovým tiskem nazývaná
podkrkonošské Pompeje. Zdi hradu, který byl doslova vykopán
ze země, dosahovaly výšky až 8 m.

Červený Kostelec
W tym uroczym miasteczku od ponad sześciu dekad odbywa
się Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Na rynku dominuje
kościół pw. św. Jakuba Większego, przebudowany w stylu
barokowym przez K. I. Dientzenhofera – najwybitniejszego
architekta czeskiego tego okresu. W Červeným Kostelecu znaj
duje się też dom pisarki Boženy Nemcovej, gdzie mieszkała
i pracowała przez część swojego życia. Obok można zobaczyć
symboliczny grób Viktorki, bohateki powieści „Babunia”.
W pobliskich stawach Brodský i Špinka można popływać lub
wybrać się w rejs łódką. Warto również zobaczyć ruiny śre
dniowiecznego zamku Vízmburk. Wysoka na 8 m budowla
została wydobyta spod ziemi przez archeologów dopiero w XX
wieku, dlatego zamek zwany jest Pompejami Karkonoszy.

Červený Kostelec
Experience the charm of the town dancing to the folk music,
where the International Folklore Festival has been held for
more than six decades. The market is dominated by the
Church of St. James the Greater designed in a Baroque style by
K. I. Dientzenhofer. Visit Božena Nemcova’s House, where she
lived and worked. Another stop in your trip is the nearby sym
bolic tomb of Viktorka, one of the characters from her novella
„The Grandmother”. In the nearby ponds of Brodský and
Špinka, you can swim or take a boat cruise. You should also
see the ruins of the Vízmburk Castle which the contemporary
press called the Pompeii of the Giant Mountains. The walls of
the castle, which had literally been excavated from the ground,
reach the height of up to 8 m.

photo: Jan Záliš

Jiráskovo divadlo / Teatr im. Jiráska / Jirasek Theatre

Hronov
Zažijte s námi atmosféru Jiráskova Hronova, kde se každo
ročně po dobu více než osmi desítek let koná festival amatér
ského divadla. Seznamte se s rodným domkem spisovatele
Aloise Jiráska, nebo navštivte nedávno otevřené interaktivní
muzeum chytré zábavy Pod čepicí, místo úžasného poznávání
a tvoření. K odpočinku zve park Aloise Jiráska, který se
nachází za spisovatelovým rodným domkem. Vyvěrají tu dva
minerální prameny Hronovka a Regnerka s alkalicko-železnatou
vodou. Pokud se chcete vrátit do historie a poznat, jak se kdysi
žilo a mlelo, navštivte nedaleký mlýn Dřevíček, který si zachoval
své původní vybavení z doby minulého století.

Hronov
W Hronovie co roku od ponad ośmiu dekad odbywa się Festi
wal Teatrów Amatorskich „Jiráskův Hronov”. Znajduje się tu
także dom rodzinny pisarza Aloisa Jiráska. Warto, szczególnie
z dziećmi, odwiedzić niedawno otwarte interaktywne Muzeum
Mądrej Zabawy „Pod čepicí”, które daje okazję do samodziel
nego odkrywania i tworzenia. Do odpoczynku zaprasza park
Aloisa Jiráska, który znajduje się obok rodzinnego domu pisarza.
Są tu dwa źródła mineralne Hronovka i Regnerka z alkaliczno
-żelazistą wodą mineralną. W pobliskim młynie Dřevíček, gdzie
zachowało się oryginalne wyposażenie z ostatniego stulecia,
można zobaczyć, jak wyglądało niegdyś życie na wsi m.in. pro
ces mielenia zboża.

Hronov
Experience with us the atmosphere of Hronov where the ama
teur theatre festival has been held each year for more than
eight decades. Visit the family home of writer Alois Jirásek or
the recently opened interactive Museum of Clever Fun „Pod
čepicí”, the place of amazing discoveries and creation. You
can take a rest in the Alois Jirásek park which is located on the
back of the writer’s family house. There are two mineral
springs here: Hronovka and Regnerka with the alkali-iron water
profile. If you want to go back in time and learn how people
used to live and grind flour, visit the nearby Dřevíček mill which
has retained its original mill equipment from the last century.
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Pevnost Josefov / Twierdza Josefov / Josefov Fortress

Jaroměř
Nechte se vtáhnout do jedinečné atmosféry Josefova, pevno
stního města a jeho rozsáhlých podzemních chodeb z doby
císaře Josefa II., které si můžete prohlédnout v rámci nově
otevřených prohlídkových okruhů. V blízkosti Bastionu I najdete
vojensko-historické muzeum M. Frosta, kde si zblízka prohléd
nete vojenské uniformy, zbraně a další předměty z několika
historických období a válečných událostí z celého světa.
V Jaroměři se můžete nechat „okouzlit“ světem iluzí v Muzeu
magie, nebo se vrátit do „doby páry“ a obdivovat unikátní parní
lokomotivy z 19. století v železničním muzeu Výtopna. V mu
zeu motocyklů a hraček v Šestajovicích můžete zhlédnout
expozici „Panenky a kočárky našich babiček“ a pokochat se
pohledem na české silniční a sportovní motocykly.

Jaromierz
Josefov to niezwykłe miasto-twierdza z okresu panowania
cesarza Józefa II. W rozległych podziemnych korytarzach twier
dzy panuje niezwykła atmosfera. Warownię można zwiedzać
korzystając z nowo otwartych tras wycieczkowych. W pobliżu
Bastionu I znajduje się Muzeum Wojskowo-Historyczne M. Frosta,
gdzie można zobaczyć mundury wojskowe, broń i inne przed
mioty z kilku okresów historycznych, a także poznać ważne
wydarzenia z historii wojen na całym świecie. W Jaromierzu
można zostać oczarowanym światem iluzji, zwiedzając Muzeum
Magii albo powrócić do „czasu pary”, podziwiając unikatowe
XIX-wieczne parowozy w Muzeum Kolejnictwa Parowozownia.
W Muzeum Motocykli i Zabawek w Šestajovicach można obej
rzeć wystawę „Lalki i wózki naszych babć” oraz podziwiać
czeskie motocykle drogowe i sportowe.

Jaroměř
Immerse yourself in the unique atmosphere of Josefov, the
fortress town and its extensive underground tunnels from the
period of the Emperor Joseph II that you can explore as part of
the newly opened routes. Near the Bastion I, there is the M. Frost
Military and Historic Museum where you can see up close
military uniforms, weapons and other artefacts from several
historical periods, as well as military events from around the
world. In Jaroměř, you can be ‘enchanted’ by the world of illu
sion in the Museum of Magic, or you can return to the ‘steam
era’ in the Výtopna Railway Museum and admire the unique
diesel locomotives from the 19th century. In the Šestajovice
Motorcycle and Toy Museum, you can enjoy the exhibition of
„Dolls and prams of our grandmothers” and admire the Czech
road and sports motorcycles.
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Mariánský sad / Ogród Maryjny / St. Mary Garden

Malé Svatoňovice
Poznejte obec známou jako rodiště (pro polský překlad:
světoznámého spisovatele) Karla Čapka. Muzeum bratří Čapků,
umístěné v rodném domě spisovatele, Vás seznámí s dílem
Karla a Josefa. Navštívit zde můžete i muzeum vojenské historie.
Časy hornictví připomíná zajímavá expozice důlních strojů
a dědičná štola Kateřina. Na náměstí můžete spatřit sousoší
bratří Čapků a kostel Sedmi radostí Panny Marie, jehož so
učástí je tajemná studánka, spjatá s pověstí o zázračném
uzdravení. Mariánský sad Vás okouzlí svými kapličkami a křížo
vou cestou. K návštěvě zve i rozhledna Žaltman na vrcholu
Jestřebích hor, která nabízí krásné pohledy z výšky. Nedaleko
rozhledny najdete Lotrandovu sluj, pojmenovanou po slavném
loupežníkovi. Navštivte i tradiční velikonoční a vánoční výstavy,
které jsou úzce spjaty s regionem.

Malé Svatoňovice
To miejscowość znana jako miejsce narodzin światowej sławy
pisarza Karela Čapka. W Muzeum Braci Čapek, które mieści się
w ich rodzinnym domu, można poznać dzieła Karela oraz Józefa,
malarza i autora książek dla dzieci. Warto odwiedzić również
Muzeum Historii Wojskowości lub interesującą wystawę ma
szyn górniczych i sztolnię dziedziczną „Katarzyna”. Na rynku
można zobaczyć rzeźbę braci Čapek i kościół Siedmiu Radości
Najświętszej Maryi Panny, wybudowany obok cudownego źró
dełka uzdrawiającej wody. W pięknym Ogrodzie Maryjnym
znajdują się kapliczki pokutne i droga krzyżowa. Z pobliskiej
wieży widokowej Žaltman na szczycie Gór Jastrzębich rozta
czają się piękne widoki. Niedaleko wieży znajduje się jaskinia
Lotranda, nazwana na cześć słynnego rozbójnika. Charaktery
styczne dla regionu są tradycyjne wielkanocne i bożonarodze
niowe wystawy, organizowane przed świętami.

Malé Svatoňovice
Discover a village known as the birthplace of world-famous
writer Karel Čapek. The Čapek Brothers Museum located in the
writers’ family house present the works of Karel and Joseph.
You can also visit the Military History Museum. The mining era
is recalled by an interesting exhibition of mining machinery
and the Kateřina hereditary adit. In the yard, you can see the
statue of the Čapek brothers and the Church of the Seven Joys
of Mary located next to the mysterious well which is known for
the stories of miraculous healing. The Marian garden fasci
nates with its shrines and the Stations of the Cross. You can
also visit the Žaltman tower at the top of the Jestřebí Hory
mountains which offers beautiful view of the mountains. Near
the tower is the Lotrando cave, named after the famous bandit.
Visit traditional Easter and Christmas exhibitions that are
closely associated with the region.
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Benediktinský klášter / Klasztor benedyktyński / Benedictine Monastery

Broumov
Navštivte místo plné barokních památek, unikátně zasazených
do přírodní krajiny. Za návštěvu stojí nejen broumovský klášter
s neopakovatelnou atmosférou, který si dodnes zachoval svou
krásu a nabízí nově otevřené prohlídkové okruhy, včetně revita
lizované klášterní zahrady. V Muzeu Broumovska v 1. patře
opatského křídla kláštera najdete stálou expozici „Historie
Broumova a Broumovska“. Za zhlédnutí rozhodně stojí i nej
starší sakrální celodřevěná stavba ve střední Evropě, kostel
Panny Marie.

Broumov
Broumov to miasto pełne barokowych zabytków, wyjątkowo
wkomponowanych w naturalny krajobraz. Warto odwiedzić
pełen niepowtarzalnej atmosfery klasztor w Broumowie, który
zachował dawne piękno. Powstały tu nowe trasy wycieczkowe,
m.in po rewitalizowanym przyklasztornym ogrodzie. W brou
mowskim muzeum na 1. piętrze opackiego skrzydła klasztoru
znajduje się stała ekspozycja „Historia Broumova i regionu”.
Niezwykle cenny jest cmentarny kościół NMP – najstarszy wyko
nany w całości z drewna budynek sakralny w Europie Środkowej.

Broumov
Visit the place full of Baroque monuments which are uniquely
embedded in the landscape. Visit the Broumov monastery
which is distinctive for its unique atmosphere. It retained its
splendour and offers new tour routes, including the revitalized
convent garden. In the Broumov Museum, on the first floor of
the abbey wing of the monastery, there is a permanent exhibi
tion „The History of Broumov and the Region.” It is worth visit
ing the oldest wooden sacral building in Central Europe: the
Church of the Blessed Virgin Mary.
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Pohled ze zámeckého kopce / Widok ze wzgórza zamkowego / The view from the castle hill

Náchod
Náchod, největší středisko české části Kladského pomezí, se
nachází v rozlehlém údolí řeky Metuje. Nepřehlédnutelný je
renesanční zámek tyčící se nad městem, v jehož interiérech se
nachází vzácná sbírka gobelínů. Nádherné pohledy na město
a jeho okolí jsou ze zámecké věže a terasy, veřejnosti přístupné.
Děti zaujmou dva medvědi v zámeckém příkopu a nedaleká
obora s muflony a daňky. V Náchodě se narodil spisovatel Josef
Škvorecký. Připomíná jej socha s lavičkou na náměstí a stezka,
která Vás provede po stopách jeho románového hrdiny Dannyho
Smiřického. V místním regionálním muzeu se můžete seznámit
s expozicí zaměřenou na dějiny Náchodska od pravěku po
současnost. Navštivte památky z doby 2. světové války –
Pevnost Dobrošov a pěchotní srub Březinku. Město je také
známé výborným pivem značky Primátor. Pivo se v místním
pivovaru vaří již od roku 1873.

Náchod
Náchod, największe czeskie miasto Kłodzkiego Pogranicza,
leży w szerokiej dolinie rzeki Metuje. Wyjątkowo efektowny
jest renesansowy zamek górujący nad miastem, którego wnę
trze kryje rzadką kolekcję arrasów. Wspaniałe widoki na mia
sto i jego okolice roztaczają się z tarasu i zamkowej wieży.
Dzieci zainteresują dwa niedźwiedzie w fosie oraz hodowane
w pobliżu muflony i daniele. W Nachodzie urodził się pisarz
Josef Škvorecký. Przypomina o tym jego rzeźba na rynku
i szlak, który prowadzi śladami bohatera powieści, Dannego
Smiřickiego. W miejscowym muzeum regionalnym można za
poznać się z wystawą poświęconą historii regionu od pradaw
nych czasów do współczesności. Do miejscowych atrakcji na
leżą zabytki z okresu II. Wojny Światowej – Twierdza Dobrošov
i Bunkier Březinka. Miasto znane jest również ze świetnej
marki piwa Primátor. Miejscowy browar warzy piwo od 1873 r.

Náchod
Náchod, the Czech largest centre of the Kłodzko Borderline, is
located in the broad valley of the River Metuje. The impressive
Renaissance castle is towering above the town and hides a rare
collection of tapestries. Great views of the town and its sur
rounding areas are from the castle tower and the terrace, both
of which are available to the public. Children will love the two
bears in the castle moat and the nearby barn with mouflons
and fallow deer. Náchod is the birthplace of writer Josef
Škvorecký. It is recalled by his sculpture in the town market
and a trail that leads in the footsteps of the character of the
novel, Danny Smiřicki. In the local regional museum, you can
learn about the history of the Náchod region-oriented exhibi
tion from prehistory to the present day. Visit the monuments
from the WW II period – Dobrošov Fortress and the Březinek
Bunker. The town is also famous for a great beer brand,
Primátor. The local brewery has been operating since 1873.
photo: Jan Záliš

Zámek Nové Město nad Metují / Zamek w Nowym Mieście nad Metują / The castle in Nove Mesto nad Metují

Nové Město nad Metují
Poznejte Nové Město nad Metují, které se nachází na skalním
ostrohu a jeho renesanční historické cetrum je zároveň měst
skou památkovou rezervací. Unikátem jsou rekonstruované
bílé štíty severní strany náměstí zvané „vlaštovčí ocásky“
a Zadomí – uličky vedoucí po obvodu náměstí, které nabízejí
výhledy do podskalí a na zbytky městského opevnění. Nové
Město nad Metují je sídlem výroby tradiční české značky hodi
nek PRIM, které se vyvážejí do celého světa a cestují spolu se
sportovci také na olympijské hry. Navštívit expozici hodinek je
možné v městském muzeu. Obdivovat můžete stavby sloven
ského architekta Dušana Jurkoviče – zámecké interiéry a zah
rady, výletní restauraci Peklo a vilu továrníka Bartelmuse.
Nedaleko Nového Města nad Metují ve Slavoňově najdete
téměř 500 let starý půvabný dřevěný kostel, který je považován
za jeden z nejstarších v Čechách.

Nowe Miasto nad Metują
Nowe Miasto nad Metują położone jest na skalistym cyplu,
a jego zabytkowe renesansowe centrum stanowi rezerwat
architektoniczny. Szczególnie piękne jest odnowione białe
zwieńczenie zabudowy po północnej stronie rynku – attyka
w formie jaskółczych ogonów. Z uliczek biegnących dookoła
rynku oglądać można pozostałości umocnień, a także krajo
braz pogórza. W Nowym Mieście nad Metują produkowane są
tradycyjne czeskie zegarki marki Prim, które są eksportowane
na cały świat i podróżują wraz ze sportowcami na zawody
olimpijskie. Wystawę zegarków zobaczyć można w Muzeum
Miejskim. W miasteczku podziwiać można również, zaprojek
towane przez słowackiego architekta Dušana Jurkoviča, zam
kowe wnętrza i ogrody, restaurację turystyczną Piekło oraz
willę przemysłowca Bartelmusa. Nieopodal Nowego Miasta
nad Metują w Slavoňovie znajduje się liczący prawie 500 lat
urokliwy drewniany kościół, który jest uważany za jeden z naj
starszych w Czechach.

Nové Město nad Metují
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Nove Mesto nad Metují is located on a rocky promontory, and
its historic Renaissance Centre is also a transit zone of historic
monuments. The most unique is the refurbished attic on the
northern side of the market square called ‘swallow tails’.
Alleys along the market square offer views of the foothills and
the remnants of the fortifications. Nove Mesto nad Metují is
the place of production of traditional Czech watches, Prim, which
are exported all over the world and travel together with athletes
at the Olympic Games. An exhibition of watches can be seen in
the Town Museum. You can also admire the buildings of the
Slovak architect Dušan Jurkovič – castle interiors and gardens,
Hell tourist restaurant and the villa of industrialist Bartelmus.
Near Nove Mesto nad Metují, in Slavoňov, you can find the nearly
500 years old charming wooden church which is considered to
be one of the oldest ones in the Czech Republic.

Městská radnice v Polici nad Metují / Ratusz Miejski w Policach nad Metują / Town Hall in Police nad Metují

Police nad Metují
Navštivte malebné městečko, které je bránou do skalních měst
Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Vydejte se do skalních
labyrintů nedaleké stolové hory Ostaš, poznejte jedinečné skalní
hřiby, rokle a soutěsky v Broumovských stěnách. Obdivujte ba
rokní kapli Panny Marie Sněžné na Hvězdě, stojící na místě,
kde původně stával kříž s pozlacenou hvězdou. Navštivte
městské muzeum, nacházející se v 1. patře benediktinského
kláštera, v místnostech původně určených pro pobyt opata,
včetně secesní kaple. Při prohlídce města si nenechte ujít
návštěvu některého ze zdejších unikátních muzeí, která Vás
okouzlí svými expozicemi i možnostmi interaktivního vyžití.
V Muzeu stavebnice Merkur se jistě vrátíte do dětských let,
v Muzeu papírových modelů budete obdivovat tvořivost, lidský
um, zručnost, trpělivost a fantazii.

Police nad Metują
To malownicze miasteczko jest bramą do skalnych miast
Obszaru Chronionego Krajobrazu Broumovsko. Warto wybrać
się do skalnych labiryntów pobliskiej góry Ostaš, skąd widać
skalne grzyby, jary i wąwozy Broumovskich Ścian. Można rów
nież podziwiać barokową kaplicę Matki Boskiej Śnieżnej na
wzgórzu Gwiazda, stojącą w miejscu, gdzie wcześniej stał
krzyż z pozłacaną gwiazdą, będący punktem orientacyjnym dla
podróżnych. Do miejscowych atrakcji należy Muzeum Miejskie
w Policach, mieszczące się na 1. piętrze klasztoru benedykty
nów w pomieszczeniach pierwotnie przeznaczonych na miesz
kanie opata. Można tu zobaczyć m.in. piękną secesyjną kaplicę.
Podczas zwiedzania miasta nie można pominąć lokalnych
muzeów, które zachwycają unikalnymi eksponatami i interak
tywnymi formami zwiedzania. Muzeum Klocków Merkur zabiera
zwiedzających w podróż do lat dzieciństwa, a Muzeum Modeli
Papierowych to świat stworzony dzięki ludzkiej kreatywności,
pomysłowości, umiejętności, cierpliwość i wyobraźni.

Police nad Metují
Police nad Metují is a picturesque town that is the gateway to
rock towns of the Broumovsko Protected Landscape Area.
Venture into the rock mazes of the nearby Ostaš Mount to dis
cover the unique pedestal rocks, ravines and gullies in the
walls of Broumov. You can also admire the Baroque Chapel of
Our Lady of the Snows at the Star, standing in the place where
a cross with a gilded star once stood. Visit the museum located
on the 1st floor of the Benedictine monastery in rooms origi
nally intended for the abbot quarters, including the Art Nou
veau chapel. While exploring the city, do not miss a visit to one
of the unique local museums which will surely impress you
with the exhibits and interactive forms. The Merkur Toy Block
Museum will certainly take you back to your childhood, and in
the Paper Models Museum you can admire human creativity,
ingenuity, skill, patience and imagination.
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Zvonice u kostela svatého Jana Křtitele / Dzwonnica przy kościele św. Jana Chrzciciela / The Belfry of St. John the Baptist Church

Rtyně v Podkrkonoší
Dominantou města ležícího pod Jestřebími horami je unikátní
zvonice z roku 1592. Zajímavá je také expozice městského
muzea věnovaná historii těžby uhlí započaté zde již před 400 lety.
Návštěvníci spatří staré důlní mapy, historické i současné nářadí
a nástroje horníků, minerály a fosilie Jestřebích hor. Na hornic
kou expozici navazuje naučná stezka po hornických památkách.
Okolí nabízí nepřeberné množství tras pro pěší i cyklovýlety.
Zažijte zde i festival dechové hudby Koletova Rtyně s více jak
padesátiletou historií.

Rtyně v Podkrkonoší
Charakterystycznym elementem leżącego pod Górami Jastrzę
bimi miasta jest unikatowa dzwonnica z 1592 r. Interesująca jest
ekspozycja Muzeum Miejskiego poświęcona ponad 400-letniej
historii wydobycia węgla w miejscowych szybach. Zwiedzający
mogą zobaczyć stare mapy górnicze, zbiór historycznych i współ
czesnych narzędzi górniczych oraz minerały i skamieniałości
Gór Jastrzębich. Z ekspozycją związana jest ścieżka edukacyjna
prowadząca po dawnych terenach górniczych. W okolicy znaj
duje się mnóstwo szlaków turystyki pieszej i rowerowej. Odbywa
się tu również festiwal muzyki dętej Koletova Rtyně o ponad
pięćdziesięcioletniej historii.

Rtyně v Podkrkonoší
The dominant of the town upon the Jestřebí Hory monutains is the
unique bell tower from 1592. Also interesting is the exhibition
of the Municipal Museum dedicated to the history of coal mining
that started 400 years ago. Visitors can see old mining maps,
a collection of historical and modern miners’ tools, minerals
and fossils from the Jestřebí Hory monutains. The trail of the
mining monuments refers to the mining exhibition. The sur
rounding area offers plenty of hiking and cycling opportunities.
For more than fifty years, the Koletova Rtyně brass music fes
tival has been held here.
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Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové / Muzeum miejskie i galeria Julii W. Mezerovej / Julie W. Mezerová municipal museum and gallery

Úpice
Úpická hvězdárna Vám umožní pozorovat hvězdy, družice
i ostatní planety, ale především slunce, které zde zkoumají.
Ve městě můžete obdivovat raně barokní radnici z roku 1678,
kapli sv. Michala s velkou cibulovitou bání i dům Čapkovy rodiny.
Pod náměstím se u silnice krčí nejstarší místní dřevěná sta
vební památka, postavená z neotesaných klád. Městské mu
zeum nabízí setkání s historií regionu i výtvarným uměním.
Ze stálých expozic se dozvíme zajímavosti o životě rodiny
Čapkovy a hradu Vízmburku. Významná je galerie skvostných
obrazů úpické rodačky Julie W. Mezerové.

Úpice
Obserwatorium w miejscowości Úpice pozwala oglądać gwiazdy,
satelity, planety, ale głównym przedmiotem badań jest tu Słońce
i jego aktywność. W mieście można podziwiać barokowy ratusz
z 1678 r., kaplicę św. Michała z dużą bulwiastą kopułą i dom
rodziny Čapek. Poniżej rynku przy drodze stoi najstarszy drew
niany zabytkowy budynek zbudowany z nieociosanych bali.
Muzeum Miejskie prezentuje ekspozycję związaną z historią
regionu oraz wystawę sztuk plastycznych. Podczas zwiedzania
można poznać fakty z życia rodziny Čapek oraz historię zamku
Vízmburk. Na miłośników malarstwa czeka galeria obrazów
Julii W. Mezerovej, artystki urodzonej w Úpicach.

Úpice
The Úpice observatory will give you the chance to watch the
stars, satellites and other planets, but mainly the Sun, which is
the subject of studies here. When in the town, you can admire
the baroque town hall from 1678, the chapel of St Michael with
a large, bulbous dome and house of the Čapek family. By the
road below the square, there is the historic wooden building
built from rustic logs. The Municipal Museum will help you ex
plore the region’s history and admire visual arts. While visiting
the permanent exhibitions, you will learn many interesting
facts about the life of the Čapek family and the Vízmburk castle.
The gallery of wonderful paintings of the town resident, Julie
W. Mezerová, is a must see.
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Formacja skalna „Małpolud” / Skalní útvar „Lidoop” / „Apeman” rock formation

Szczeliniec Wielki
Najwyższy szczyt Gór Stołowych o wysokości 919 m n.p.m. o bar
dzo charakterystycznym i z daleka rozpoznawalnym kształcie.
Należy do Korony Gór Polski, a jego najwyższym punktem jest
Fotel Pradziada. Już w XVIII wieku Szczeliniec stanowił cel
wycieczek turystycznych. To właśnie tu działał pierwszy w Pru
sach certyfikowany przewodnik turystyczny – Franz Pabel.
Różnorodne formy skalne, które powstały na Szczelińcu, przy
pominają ludzi, zwierzęta oraz przedmioty i budowle, od których
wzięły nazwy, jak Wielbłąd, Kwoka, Fotel Pradziada, Małpolud
czy Świątynia Indyjska. W głębokich wąwozach i korytarzach
noszących nazwę Piekiełko i Anielska Kuchnia śnieg leży na
wet w lipcu. Bajkowy krajobraz Szczelińca sprawia, że jest on
uznawany za siedzibę legendarnego Króla Gór – Liczyrzepy.

Velká Hejšovina
Nejvyšší vrchol Stolových hor s výškou 919 m nadmořské výšky
je velmi charakteristický a jeho tvar je snadno rozeznatelný
i z velké dálky. Patří ke Koruně hor Polska a jeho nejvyšším
bodem je Pradědovo křeslo. Již v osmnáctém století byla
Hejšovina cílem pro turistické výlety. Působil zde první v Prusku
certifikovaný turistický průvodce – Franz Pabel. Různorodé
skalní útvary, které vznikly na Hejšovině, se podobají lidem,
zvířatům a předmětům či stavbám, od kterých si vypůjčily
jména jako Velbloud, Kvočna, Pradědovo křeslo, Lidoop nebo
Indický chrám. V hlubokých roklích a chodbách nesoucích
název Peklo a Andělská kuchyně leží sníh ještě v červenci.
Pohádková krajina Hejšoviny je považovaná za sídlo legendár
ního krále hor Krakonoše.

Szczeliniec Wielki
The highest peak of the Stołowe Mountains with a height of
919 m above sea level with a very distinctive shape recognizable
from afar. It belongs to the Crown of Polish Mountains and its
highest point is the Fotel Pradziada (Grandfather’s Armchair).
Already in the 18th century, Szczeliniec Wielki was regarded as
a tourist attraction. It was where Franz Pabel, the first certified
tourist guide in Prussia, operated. A variety of rock formations
in Szczeliniec resemble humans, animals, objects and struc
tures from which they took their names, e.g Camel, Hen, Grand
father’s Armchair, the Ape-Man or Indian Temple. Snow cover
remains even in July in the deep ravines and corridors bearing
the name of Piekiełko (Inferno) and Anielska Kuchnia (Angelic
Kitchen). The fairy-tale-like landscape of Szczeliniec makes it
regarded as the seat of the legendary King of the Mountains
– Liczyrzepa.

photo: Maciej Schulz

Widok ze Szczelińca Wielkiego / Pohled z Velké Hejšoviny / A view from Mount Szczeliniec Wielki

Park Narodowy Gór Stołowych
Park Narodowy Gór Stołowych to jeden z najciekawszych kra
jobrazowo i przyrodniczo obszarów ziemi kłodzkiej. Leży na jej
północnym zachodzie przy granicy polsko‐czeskiej. Czeski frag
ment Gór Stołowych to Broumovska Vrchovina, która również
jest obszarem chronionym. Charakterystyczny krajobraz Gór
Stołowych tworzą rozległe płaszczyzny, urwiste ściany i skalne
bastiony. W trakcie erozji piaskowca powstały tu głębokie szcze
liny, labirynty, blokowiska skalne i pojedyncze skałki o niespo
tykanych kształtach. W Górach Stołowych warto zwiedzić wspa
niałe „skalne miasto” na Szczelińcu Wielkim (919 m n.p.m.),
najwyższym szczycie Gór Stołowych, skalne labirynty Błędnych
Skał w masywie Skalniaka (915 m n.p.m.), Skalne Grzyby i Rad
kowskie Skały, piękne widokowo Skały Puchacza, Łężyckie
Skałki przypominające wyglądem sawannę i malownicze
Wodospady Pośny.

Národní park Stolové hory
Národní park Stolové hory je jednou z nejzajímavějších krajin
ných a přírodních oblastí Kladska. Leží na severozápadě polsko
-českého pohraničí. Česká část Stolových hor se nazývá
Broumovská vrchovina a je také chráněnou oblastí. Charakteri
stickou krajinu Stolových hor tvoří obrovské plošiny, strmé skalní
stěny a bašty. Během eroze pískovce zde vznikly hluboké trhliny,
labyrinty, skalní bloky a jednotlivé skalky s neobvyklými tvary.
Ve Stolových horách zcela jistě stojí za to navštívit úžasné
skalní město na Velké Hejšovině (919 m n. m.), která je nejvyšším
vrcholem Stolových hor, skalnaté labyrinty Bludných skal v ma
sivu Boru (915 m n. m.), Skalní hřiby a Radkowskie Skały (Rad
kowské skály), krásné scénické skály Vyra velkeho, Łężyckie
skałki, které se nacházejí v terénu podobném savaně, a také
malebné vodopády potoka Pośna.

Stołowe Mountains National Park
The Stołowe Mountains National Park is one of the most inte
resting landscapes and natural areas of the land of Kłodzko.
It lies in the North-West of Stołowe Mountains by the Polish
-Czech border. The Czech section of the Stołowe Mountains is
Broumovska Vrchovina, which is also a protected area. The
distinctive landscape of the Stołowe Mountains is created by
vast planes, steep walls and rocky bastions. Sandstone erosion
contributed to the formation of deep slits, mazes, rock blocks
and single rocks with unique shapes. In the Stołowe Mountains
you can visit the wonderful „rock town” on Szczeliniec Wielki
(919 m a.s.l.) – the highest peak of the Stołowe Mountains,
rocky labyrinths of the Errant Rocks in the massif of Skalniak
(915 m a.s.l.), rock mushrooms and Radkowskie Rocks, scenic
Puchacz Rocks, Łężyckie Rocks located in savanna-like land
scape and picturesque Pośna Waterfalls.

photo: Marlena Solska

Błędne Skały / Bludné skály / Errant Rocks

Błędne Skały
Położony na terenie parku narodowego w Górach Stołowych
zespół osobliwych form skalnych tworzących charakterystyczny
labirynt to jedna z najbardziej niezwykłych atrakcji przyrodni
czych Kłodzkiego Pogranicza. Wśród wąskich szczelin i zaułków,
pomiędzy strzelistymi skałami, które mierzą od 6 do 11 m wy
sokości, przebiega kilkusetmetrowa trasa turystyczna. Niektóre
formy skalne mają własne nazwy jak np. „Skalne Siodło” czy
„Kurza Stopka”. Z platformy widokowej „Skalne Czasze” wi
doczne są okoliczne szczyty, m.in. Szczeliniec Wielki i Mały,
Broumovska Vrchovina, Machov, a przy dobrej widoczności
także Karkonosze. Piękną scenerię Błędnych Skał można po
dziwiać w hollywoodzkim filmie przygodowym „Opowieści
z Narnii. Książę Kaspian” (2008).

Bludné skály
V národním parku Stolové hory najdeme skupinu zvláštních
skalních útvarů, které vytvářejí typické bludiště. Tento přírodní
skvost je jednou z unikátních přírodních zajímavostí Kladského
pohraničí. Úzkými trhlinami a uličkami mezi útesy, které měří
od 6 do 11 m na výšku, se line několik set metrů turistických
tras. Některé útvary mají své vlastní názvy jako Skalní sedlo
nebo Slepičí noha. Z rozhledny Skalní sedlo lze dohlédnout
na okolní vrcholy včetně Velkej a Malej Hejšoviny, Broumovské
vrchoviny či machovských kopců a za dobré viditelnosti můžeme
dohlédnout až na Krkonoše. Krásnou krajina Bludných skal
můžete vidět v dobrodružném hollywoodském filmu Letopisy
Narnie: Princ Kaspian (2008).

Błędne Skały (Errant Rocks)
Situated in the national park in the Góry Stołowe (Stołowe
Mountains), a group of peculiar rock formations that create
a distinctive maze, is one of the most unique natural attrac
tions of the Kłodzko border. A few hundred meters long tourist
route runs amongst the narrow slits and alleys, between the
rocky slopes, measuring from 6 to 11 m in height. Some rock
formations have their own names, such as „Skalne Siodło” (Rock
Saddle) or „Kurza Stopka” (Hen Foot) From the observation
deck called „Skalne Czasze” (Rock Bowls) you can see the sur
rounding peaks: Szczeliniec Wielki i Mały, Broumovska Vrcho
vina, Machov, and when the visibility is good – the Karkonosze
(Giant Mountains). Beautiful scenery of the Errant Rocks can
be seen in a Hollywood adventure movie The Chronicles of
Narnia. Prince Caspian (2008).
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Jaskinia Niedźwiedzia – Sala Pałacowa / Medvědí jeskyně – Palácové sály / Bear Cave – Palace Hall

Jaskinia Niedźwiedzia
Wycieczka do tej najdłuższej sudeckiej jaskini to prawdziwa
wyprawa do nieznanego wnętrza ziemi. Jaskinia leży w Masywie
Śnieżnika w pobliżu wsi Kletno. Powstała w prekambryjskim
wapieniu przed milionami lat. Wędrując przez labirynt korytarzy
i imponujące sale z niepowtarzalną, świetne zachowaną szatą
naciekową, poznajemy historię Ziemi, niezwykłą siłę wody drą
żącej skałę, procesy krasowe zamieniające związki mineralne
w godne pałacu dekoracje i spotykamy zwierzęta z epoki
lodowcowej. Na bogatą szatę naciekową jaskini składają się
nie tylko stalaktyty, stalagmity i stalagnaty, ale także imponu
jące draperie, a na dnie jeżyki i kwiaty kalcytowe, pola ryżowe,
a nawet rzadko spotykane perły jaskiniowe.

Medvědí jeskyně
Výlet do nejdelší sudetské jeskyně je skutečnou cestou do nez
námých hlubin země. Jeskyně se nachází v masivu Králického
Sněžníku u obce Kletno. Vznikla v prekambrijském vápence před
miliony let. Během putování bludištěm chodeb a působivých
sálů s jedinečnými skvěle zachovalými krápníky poznáme
historii Země, mimořádnou sílu vody pronikající do skály, se
známíme se s krasovými procesy, které přeměňují minerální
sloučeniny do palácové scenérie, a potkáme zvířata doby ledové.
Bohaté krápníkové dekorace jeskyně tvoří nejen stalaktity, sta
lagmity a stalagnáty, ale i působivé závěsy a na dně kalcitové
květiny, rýžová pole, a dokonce i vzácné jeskynní perly.

Jaskinia Niedźwiedzia (Bear Cave)
A trip to the Sudetes longest cave is a real quest into the un
known depths of earth. The cave is located in the Śnieżnik
Massif, near the village of Kletno. It was formed million years
ago in the Precambrian limestones. Wandering through the
labyrinth of passages and impressive chambers with unique,
well-preserved stalactite formation, you can explore the history
of the Earth, the extraordinary strength of the rock-dripping
water, karst processes turning minerals into decorations resem
bling palace scenery and animals of the ice age. The abundant
cave dripstone formations consist not only of stalactites, sta
lagmites and stalagnates, but also impressive draperies, and
at the bottom of the cave, hedgehog-and flower-like calcite
formations, rice fields, and even the rare cave pearls.
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Śnieżnik / Králický Sněžník

Śnieżnik
Leżący w Masywie Śnieżnika Śnieżnik to najwyższy szczyt pol
skiej części Sudetów Wschodnich i ziemi kłodzkiej. Ma wyso
kość 1426 m n.p.m. Jest szczytem granicznym i punktem
zwornikowym aż sześciu grzbietów górskich. Z wierzchołka
wystającego znacznie ponad krawędź lasu roztacza się wyjąt
kowo rozległa panorama. Na stokach szczytu zbudowanego
przede wszystkim z gnejsów i łupków występują charaktery
styczne rumowiska skalne. Fauna i flora Śnieżnika jest najbo
gatsza w całych Sudetach, ponieważ przebiegają tam granice
zasięgu występowania wielu gatunków sudeckich, karpackich,
alpejskich i śródziemnomorskich. Na szczyt prowadzą liczne
szlaki turystyczne, od strony polskiej najpopularniejsze drogi
wiodą z Międzygórza, ze Stronia Śląskiego przez Kletno, z Mię
dzylesia przez Jodłów, a od strony czeskiej z Kralik, Małej Mo
rawy i Starego Miasta po Śnieżnikiem. Na Hali pod Śnieżnikiem
znajduje się zabytkowe schronisko tzw. szwajcarka, wybudo
wane w 1870 r. na polecenie ówczesnej właścicielki tych ziem,
księżnej Marianny Orańskiej.

Králický Sněžník
Králický Sněžník je nejvyšším vrcholem na polské části
Východních Sudet a regionu Kladsko. Měří 1426 m nadmořské
výšky. Je hraničním vrcholem a závěrečným klenákem až šesti
pohoří. Z vrcholu, který vyčnívá vysoko nad lesem, se naskýtá
výjimečně rozhlehlé panorama. Na svazích vrcholu, který se
skládá především z ruly a břidlic, se nacházejí charakteristické
skalní sutě. Fauna a flóra Králického Sněžníku je nejbohatší
v celých Sudetech, protože se zde protínají hranice výskytu
mnoha sudetských, karpatských, alpských a středomořských
druhů. Na vrchol vedou četné turistické trasy, z polské strany
nejpopulárnější cesty vedou z obce Międzygórze, z obce Stronie
Śląskie přes Kletno, z Mezilesí přes Jodłów, a z české strany
z Králíků, Malé Moravy a Starého Města pod Sněžníkem.
Na horské louce Hala pod Śnieżnikiem se nachází historická
chata, tzv. Szwajcarka, postavená v roce 1870 na popud teh
dejšího vlastníka těchto pozemků, princezny Marianny Oranžské.
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Schronisko pod Śnieżnikiem / Chata pod Králickým Sněžníkem / Śnieżnik shelter

Śnieżnik
Lying in the Śnieżnik Massif, Mount Śnieżnik is the highest peak
of the Polish part of the Eastern Sudetes and the land of Kłodzko.
It rises 1426 m above sea level. It is the border peak and the
central point of six mountain ranges. Panoramic views extend
from the peak that towers far above the edge of the forest.
Distinctive rock debris is scattered on the slopes of the sum
mit formed mainly from gneisses and schists. The fauna and
flora of Mount Śnieżnik is the most abundant of the whole of the
Sudetes, because this is the boundary of the occurrence of
many Sudetes, Carpathian, Alpine and Mediterranean species.
The top can be accessed by numerous hiking trails: on the Polish
side, the most popular routes lead from Międzygórze, from
Stronie Śląskie through Kletno, from Międzylesie through
Jodłów, and on the Czech side from Kraliky, Malá Morava through
and Staré Město pod Sněžníkem. On Hala pod Śnieżnikiem,
there is a historic shelter called the Swiss hut, built in 1870 at
the request of the then owner of these lands, Princess Marianne
of Orange-Nassau.
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Wodospad Wilczki / Vodopád Wilczki / Wilczki Waterfall

Wodospad Wilczki
Rezerwat Przyrody „Wodospad Wilczki” to malowniczy, cienisty
zakątek w Międzygórzu, gdzie rzeka Wilczka z wysokości 22 m
spada do wydrążonego przez wodę kotła, skąd płynie dalej
wąskim wąwozem o niemal pionowych skalnych ścianach.
Zimą kaskada wody tworzy efektowny lodospad. Wodospad
Wilczki podczas powodzi tysiąclecia w 1997 roku stracił aż 5 m
wysokości i jest obecnie drugim co do wielkości wodospadem
w Sudetach. Turyści mogą podziwiać wodospad ze stalowego
mostku i punktów widokowych, a także zwiedzać cały rezerwat,
poruszając się po wyznaczonych ścieżkach. Międzygórze to
także doskonały punkt wypadowy wycieczek górskich, m.in.
na Śnieżnik, Górę Igliczną z Sanktuarium „Maria Śnieżna” lub
do Ogrodu Bajek.

Vodopád Wilczki
Přírodní rezervace Vodopád Wilczki je malebné stinné místo
v obci Międzygórze, kde řeka Wilczka padá z výšky 22 m do
dutého kotle, odkud teče dále úzkou soutěskou s téměř svislými
skalními stěnami. V zimě kaskáda vody vytváří impozantní
ledopád. Vodopád Wilczki během tisícileté povodně v roce
1997 ztratil 5 m výšky a nyní je druhým největším vodopádem
v Sudetech. Turisté mohou padající masu vody obdivovat
z ocelového mostu a vyhlídkových míst. Mohou také prozko
umat celou rezervaci po vyznačených stezkách. Obec Między
górze je také výborným výchozím bodem pro horské túry mj. na
Králický Sněžník, na horu Igliczna s poutním místem „Marie
Sněžná“ nebo do Pohádkové zahrady.

Wilczki Waterfall
The „Wilczki Waterfall” Nature Reserve is a picturesque, shady
spot in Międzygórze, where the River Wilczka falls from a height
of 22 m into the water-dripped cirque, where it further flows
along a narrow ravine with almost vertical rock walls. In winter,
water cascade creates an impressive icefall. During the flood
in 1997, Wilczki Waterfall lost up to 5 m of its height and is
now the second largest waterfall in the Sudetes. Tourists can
admire the waterfall from steel bridge and viewpoints or ex
plore the entire nature reserve by walking along the designated
paths. Międzygórze is also an excellent starting point for
mountain hikes, among others, to Mount Śnieżnik, Mount
Igliczna with the “Snow Mary” Sanctuary or to the Garden of
Fairytales.
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Widok z wieży widokowej na Czarnej Górze / Pohled z vyhlídkové věže na vrcholu Czarna Góra / A view from the observation tower on Mount Czarna Góra

Wieże widokowe
Podczas górskich wycieczek na Kłodzkim Pograniczu można
podziwiać widoki nie tylko ze szczytów górskich, ale także
z kilkunastu wież i platform widokowych. Niektóre wieże, jak
np. na Górze Wszystkich Świętych albo Górze św. Anny w pa
smie Wzgórz Włodzickich, to obiekty zabytkowe zbudowane
na początku XX wieku. Ale większość – wieże na Borówkowej
w Górach Złotych, Czernicy w Górach Bialskich, jak również na
Wapniarce, Trójmorskim Wierchu i Czarnej Górze w Masywie
Śnieżnika – powstała w ostatnich latach. Z najwyżej w regionie
położonej wieży na Czarnej Górze (1205 m n.p.m.) roztacza się
szeroka panorama na Kotlinę Kłodzką i otaczające ją pasma
górskie, w pogodny dzień dostrzec można Karkonosze ze
Śnieżką, w po zmroku nawet światła Wrocławia czy Pragi. Na
szczyt wzniesienia można dostać się pieszo jednym ze szla
ków turystycznych lub koleją linową, której stacja znajduje się
nieco poniżej wieży.

Rozhledny
Během pěších výletů v kladském pohraničí můžeme obdivovat
panoramata nejen z horských vrcholů, ale i z několika rozhleden
a vyhlídkových plošin. Některé z rozhleden, např. na hoře Góra
Wszystkich Świętych nebo hoře Góra Świętej Anny v pásmu
Wzgórza Włodzickie, jsou historickými stavbami postavenými
na začátku dvacátého století. Většina z nich však vznikla v posled
ních letech – např. rozhledny na hoře Borůvková v Rychlebských
horách, hoře Czernica v Bělských vrších, stejně jako na hoře
Wapniarka, Trójmorski Wierch a Czarna Góra v masivu Králic
kého Sněžníku. Nejvyšší rozhledna v regionu, která se nachází
na hoře Czarna Góra (1205 m n. m.), nabízí široký výhled na
Kladskou kotlinu i horská pásma, která ji obklopují, za dobrého
počasí lze dohlédnout na Krkonoše se Sněžkou, a za tmy do
konce i světla Vratislavi nebo Prahy. Na vrchol kopce můžeme
dojít pěšky jednou z turistických tras nebo lanovkou, jejíž kon
cová stanice se nachází kousek pod rohlednou.

Watchtowers
During trekking along the Kłodzko border, you can admire the
views not only from mountain peaks, but also from a dozen
watchtowers and viewing platforms. Some of the towers, such
as the one on Góra Wszystkich Świętych (Mount of All Saints)
or St. Anne Mountain in Włodzickie Hills, are historic buildings
built at the beginning of the 20th century. But most of them –
watchtowers on Borówkowa in Góry Złote Mountains, Bialskie
Mountains, as well as on Wapniarka, Trójmorski Wierch and Mount
Czarna Góra in the Śnieżnik Massif – were created recently.
The highest-located watchtower in the region on Mount Czarna
Góra (1205 m a.s.l.) offers a wide panorama of Kłodzko Valley
and the surrounding mountain ranges; on a clear day you can
see the Giant Mountains, and after the sunset even the city
lights of Wroclaw or Prague. The top of the mountain can be
reached on foot by one of the hiking trails or by cable car which
stops only slightly below the tower.
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Torfowisko pod Zieleńcem – Topielisko / Rašeliniště pod Zieleńcem – Topielisko / Peatbog near Zieleniec

Torfowisko pod Zieleńcem
Wycieczka do położonego nieopodal Dusznik-Zdroju Rezerwatu
to wyprawa do arktycznej tundry, syberyjskiej tajgi, a nawet epoki
lodowcowej lub krainy starej baśni. Sprawia to charakterystyczny
krajobraz torfowiska, które tworzą uroczyska „Topielisko” i
„Czarne Bagno” z oczkami wodnymi, zarastającymi jeziorkami,
unoszącą się w powietrzu mgłą i specyficzną roślinnością
rezerwatu. Można tu zobaczyć mchy, reliktową brzozę karło
watą, sosnę błotną, żurawinę błotną, borówkę bagienną i słynne
mięsożerne rosiczki, a miłośnicy przyrody mogą wytropić rzad
kie gatunki motyli, ważek i ptaków. Z drewnianej wieży widoko
wej rozciąga się widok na część rezerwatu.

Rašeliniště pod Zieleńcem
Výlet do rezervace v blízkosti města Duszniki-Zdrój je výletem
do arktické tundry, sibiřské tajgy, nebo dokonce do doby ledové
či do země ze staré báje. To vše díky charakteristické krajině
rašeliniště, které tvoří specifické části lesa Topielisko a Czarne
Bagno s unikátní vegetací rezervace, jezírky a mlhou vznášející
se ve vzduchu. Najdeme zde mech rašelník, reliktní trpasličí
břízy, borovici blatku, brusinku blatku, vlochyně a slavné ma
sožravé rosnatky. Milovníci přírody mohou pozorovat vzácné
druhy motýlů, vážek a ptáků. Z dřevěné rozhledny se naskýtá
výhled na část rezervace.

Peatbog near Zieleniec
Trip to the nearby Duszniki-Zdrój Reserve makes a journey to
the arctic tundra, Siberian taiga or even ice age or an old fairy
tale land. This is thanks to the distinctive landscape of the
peatbog which is formed by the wilderness of „Topielisko” and
„Czarne Bagno” with ponds, lakes running wild, fog and unique
vegetation of the reserve. Here you can see moss, dwarf birch,
bog pine, swamp cranberry, mulberry and famous carnivorous
sundews. Nature lovers can track rare species of butterflies,
dragonflies and birds. You can admire a part of the reserve
from the wooden observation tower.
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Uzdrowisko w Lądku-Zdroju / Lázně ve městě Lądek-Zdrój / Medical spa in Lądek-Zdrój

Uzdrowiska
Kłodzkie Pogranicze to obszar niezwykle bogaty w źródła wód
mineralnych o różnorodnym składzie i właściwościach. Powiat
kłodzki zaprasza na kurację i wypoczynek do pięciu miejscowo
ści uzdrowiskowych: Lądka-Zdroju, Długopola-Zdroju, Polanicy
-Zdroju, Dusznik-Zdroju i Kudowy-Zdroju. Można w nich leczyć
choroby układu krążenia, układu trawienia, choroby narządów
ruchu, endokrynologiczne, dermatologiczne i układu krwiotwór
czego. W uzdrowiskach zachowały się piękne zabytkowe pijal
nie, hale spacerowe i budynki sanatoryjne położone w otocze
niu pięknych parków. Jednym z najpiękniejszych obiektów jest
Zdrój Wojciech w Lądku-Zdroju, zbudowany w 1680 roku bezpo
średnio nad bijącym do dziś gorącym źródłem wody leczniczej.
Oryginalna bryła budynku nakrytego kopułą była wzorowana
na planach łaźni tureckiej. W stylowo wykończonym wnętrzu
znajduje się okrągły basen termalny.

Lázně
Kladské pohraničí je oblastí mimořádně bohatou na prameny
minerálních vod s různorodým složením a vlastnostmi. Okres
Kladsko zve na léčbu a odpočinek do pěti lázeňských míst:
Lądek-Zdrój, Długopole-Zdrój, Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój
a Kudowa-Zdrój. Lze v nich zdarma léčit kardiovaskulární cho
roby, onemocnění trávicího ústrojí, nemoci pohybového ústrojí
a dále nemoci endokrinní, dermatologické a hematologické.
V lázních se dochovaly památková haly k pití léčivé vody, pro
cházkové sály a lázeňské budovy obklopené krásnými parky.
Jednou z nejkrásnějších je Zdrój Wojciech ve městě Lądek
-Zdrój, vybudovaný v roce 1680 přímo nad dodnes aktivním
pramenem horké léčivé vody. Původní tvar budovy s kopulí byl
inspirován plány tureckých lázní. Ve stylově provedeném inte
riéru se nachází kulatý termální bazén.

Medical spas
The Kłodzko borderland is an area extremely rich in mineral
springs having various composition and properties. The Kłodzko
region offers medical treatment and relaxation in five spas:
Lądek-Zdrój, Długopole-Zdrój, Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój
and Kudowa-Zdrój. Cardiovascular diseases, digestive system
disorders, locomotor diseases, endocrine disorders, dermato
logic and hematologic malignancies can be treated there.
Beautiful historic mineral water well-rooms, walking halls and
spa buildings surrounded by the beautiful parks are preserved
in the spas. One of the most beautiful is „Wojciech” spa in
Lądek Zdrój, erected in 1680 directly over the still active hot
spring of healing water. The original, dome shaped building
was modelled on plans of a Turkish bath. The stylish interior
hides a round thermal pool.
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Kłodzko / Kladsko

Kłodzko
Kłodzko to miasto o wyjątkowo bogatej historii, w której na
przestrzeni lat krzyżowały się wpływy czeskie, niemieckie
i polskie. Najciekawszą atrakcją turystyczną miasta jest góru
jąca nad okolicą potężna Twierdza Kłodzka. Jej budowę
w miejscu dawnego grodu i zamku rozpoczęli Habsburgowie
po zdobyciu miasta w 1622 roku, ale obronny charakter zyskała
po zajęciu Śląska przez Prusy w 1742 roku, kiedy to Fryderyk II
Wielki, a później jego następcy, rozbudowywali na ziemi kłodz
kiej system fortów i umocnień. Na twierdzy zwiedzającym
udostępnione są zarówno tarasy widokowe, jak i tunele miner
skie i wystawy. W mieście warto zobaczyć także średniowieczny
most św. Jana porównywany często z mostem Karola w Pradze,
gotycką kolegiatę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
z niezwykle bogatym barokowym wystrojem, rynek z neorene
sansowym ratuszem i Podziemną Trasę Turystyczną prowa
dzącą kilkupiętrowymi piwnicami pod miastem.

Kladsko
Kladsko je město s mimořádně bohatou historií, během níž se
zde křížily české, německé a polské vlivy. Nejzajímavější turi
stickou atrakcí je mohutná Kladská pevnost, která dominuje
nad okolím. Její výstavbu na místě starého hradu a zámku za
hájili Habsburkové v roce 1622. Obranný ráz však získala až po
obsazení Slezska Pruskem v roce 1742, kdy Fridrich II. Veliký,
a později jeho nástupci, rozšířili v Hrabství kladském systém
pevností a opevnění. V pevnosti byly návštěvníkům zpřístupněny
vyhlídkové terasy, podzemní chodby a expozice. Ve městě lze
také navštívit středověký most sv. Jana, který je často sro
vnáván s pražským Karlovým mostem, gotický kolegiátní kostel
Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie s velmi bohatým barokním
interiérem, náměstí s novorenesanční radnicí a Podzemní turistic
kou chodbu, která vede několikaúrovňovými sklepy pod městem.
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Kłodzko / Kladsko

Kłodzko
Kłodzko is a town with an exceptionally rich history, in which
the Czech, German and Polish influences crossed over the
years. The most interesting tourist attraction is the mighty
Kłodzko Fortress which towers over the area. Its construction
at the site of the old castle was initiated by the Habsburgs after
the town was conquered in 1622, but it gained its defensive role
after the seizure of Silesia by Prussia in 1742, when Frederick
the Great, and later his successors, built the system of forts
and fortifications on the land of Kłodzko. In the fortress, visi
tors have access to both viewing terraces as well as mine tun
nels and exhibitions. In town, you can also see the medieval
bridge of St. John, often compared to the Charles Bridge in
Prague, the Gothic collegiate church of the Assumption of the
Blessed Virgin Mary with a very rich baroque décor, town market
with neo-Renaissance town hall and the Underground Tourist
Route that runs along several-storey cellars under the town.
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Kaplica Czaszek / Kaple lebek / Skull Chapel

Kaplica Czaszek
Położona w Kudowie-Zdroju barokowa kaplica, w której zgro
madzono tysiące ludzkich kości, to szczególne świadectwo
historii regionu. Powstała w 1776 roku z inicjatywy ówczesnego
proboszcza Wacława Tomaszka. Zgromadzono w niej szczątki
ofiar XVIII-wiecznych epidemii cholery i wojen śląskich. Ściany
i sufit kaplicy wyłożono 3 tysiącami czaszek i piszczeli, kolejne
20-30 tysięcy czaszek wypełniają piwnicę do wysokości około
2 metrów. Prace związane z zebraniem, zabezpieczeniem i uło
żeniem tych szczątków zajęły osiem lat. Raz w roku o północy
z 14 na 15 sierpnia odprawiana jest w Kaplicy Czaszek msza
święta, za tych którzy w niej spoczywają oraz za wszystkich,
którzy umarli na skutek chorób lub w wyniku nieszczęśliwych
wypadków.

Kaple lebek
Barokní kapli, ve které jsou umístěny tisíce lidských kostí, naj
deme ve městě Kudowa-Zdrój. Tato stavba, přinášející zvláštní
svědectví o historii regionu, vznikla v roce 1776 z iniciativy teh
dejšího faráře Václava Tomáška. Byly do ní umístěny pozůstatky
obětí epidemií cholery z osmnáctého století a slezských válek.
Stěny a strop kaple jsou lemovány třemi tisíci lebek a holen
ních kostí, dalších dvacet až třicet tisíc lebek vyplňuje sklep do
výšky asi dvou metrů. Práce spojené se shromažďováním,
zajištěním a uložením ostatků trvaly osm let. Jednou za rok,
o půlnoci z 14. na 15. srpna se v Kostnici koná mše za ty, kteří
jsou v ní pohřbeni, a za všechny oběti nemocí a nehod.

Skull Chapel
Located in Kudowa-Zdrój, the baroque chapel, where thou
sands of human bones were collected, is unique witness of
local history. It was created in 1776 on the initiative of the then
parish priest Wacław Tomaszek. It hides remains of the vic
tims of the eighteenth-century cholera epidemic and Silesian
wars. The walls and ceiling of the chapel were lined with 3
thousand skulls and tibia, another 20-30 thousand skulls fill
the basement up to a height of approx. 2 meters. The work
associated with collection, protection and arrangement of
these remains took eight years. Once a year, at midnight be
tween 14 and 15 August, a holy mass is celebrated in the Skull
Chapel for those who rest there, and for all those who died as
a result of disease or as a result of accidents.

photo: Radosław Pietraga

Bazylika w Wambierzycach / Bazilika ve městě Vambeřice / Basilica in Wambierzyce

Zabytki architektury sakralnej
Na Kłodzkim Pograniczu zachowały się liczne zabytki archi
tektury sakralnej, większość z nich pochodzi z epoki baroku.
To zarówno potężne świątynie, jak i małe drewniane kościółki,
przydrożne kapliczki i figury, a także bogate i precyzyjnie zdo
bione elementy wyposażenia – ołtarze, ambony, konfesjonały.
Na ziemi kłodzkiej miejscem, w którym możemy podziwiać naj
większe nagromadzenie zabytków sakralnych są Wambierzyce,
zwane są „Śląską Jerozolimą”. Znajduje się tam imponująca
Bazylika Matki Bożej Królowej Rodzin z cudowną figurką Matki
Boskiej, kalwaria z zespołem kilkudziesięciu kaplic oraz orygi
nalne bramy miejskie zbudowane na wzór tych w Jerozolimie.
Szczególnie lubiana przez dzieci jest zabytkowa, XIX-wieczna
ruchoma szopka, napędzana mechanizmem zegarowym. Matka
Boża Wambierzycka jest od 2009 roku Patronką Ziemi Kłodzkiej.

Památky sakrální architektury
V kladském pohraničí najdeme četné památky sakrální archi
tektury, z nichž většina pochází z doby baroka. Najdeme zde
zároveň mohutné chrámy, jak i malé dřevěné kostelíky, ka
pličky a sochy u cest, a také bohaté a precizně zdobené prvky
interiérů – oltáře, kazatelny a zpovědnice. Místem s největším
výskytem sakrálních památek jsou zde Vambeřice, tzv. Slezský
Jeruzalém. Právě tam se nachází impozantní bazilika Matky
Boží Královny Rodin se zázračnou soškou Matky Boží, kalvárie
se sadou desítek kapliček a originální městské brány zhoto
vený po vzoru těch v Jeruzalémě. Velkou atrakcí, které je ob
líbená obzvláště u dětí, je pohyblivý betlém z devatenáctého
století poháněný hodinovým strojkem. Matka Boží Vambeřická
je od roku 2009 patronkou kladského regionu.

Monuments of religious architecture
In the Kłodzko borderland there are numerous monuments of
religious architecture – most of them are Baroque. These include
mighty temples or small wooden churches, roadside shrines
and statues, as well as the rich and finely crafted pieces of
equipment: altars, pulpits, confessionals. On the land of Kłodzko,
the place where you can admire the largest accumulation of
religious monuments, is Wambierzyce, called „the Silesian Je
rusalem”. There is the impressive Basilica of Our Lady Queen
of Families with the miraculous statue of Virgin Mary, Calvary
with a dozens of chapels and the original town gate modelled
on the gates in Jerusalem. Particularly liked by children is the
antique 19th century Christmas crib with moving figures driven
by the clock mechanism. Our Lady of Wambierzyce has been
the patron of the Kłodzko Region since 2009.
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Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju / Muzeum papírenství ve městě Duszniki-Zdrój / Museum of Papermaking in Duszniki Zdrój

Muzeum Papiernictwa
Muzeum mieści się w zabytkowej XVII-wiecznej papierni, która
przez kilka wieków działała w Dusznikach-Zdroju. Oprócz pięk
nego, barokowego budynku papierni z oryginalnym pawilonem
wejściowym w kształcie wieży i znajdujących się we wnętrzu
polichromii w muzeum można zobaczyć bogatą i oryginalną
ekspozycję prezentującą historię papieru i papiernictwa – su
rowce do produkcji papieru, papiery historyczne, ręcznie czer
pane i maszynowe, czerpalne formy papiernicze, urządzenia
i maszyny do produkcji papieru, a także współczesne papierowe
obiekty artystyczne. Bardzo atrakcyjne są pokazy, a przede
wszystkim warsztaty czerpania i zdobienia papieru. Corocznie
w końcu lipca Muzeum organizuje dwudniowe plenerowe
Święto Papieru – festyn, podczas którego można m.in. wziąć
udział w ciekawych warsztatach i konkursach. Od 2011 roku
młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju ma status pomnika
historii nadany przez Prezydenta RP.

Muzeum papírenství
Muzeum sídlí v historických papírnách ze sedmnáctého století
ve městě Duszniki-Zdrój. Kromě krásné barokní budovy papíren
s originálním vstupním pavilonem ve tvaru věže, a nástěnných
maleb zdobících interiér budovy, můžeme v muzeu zhlédnout
bohatou a originální expozixi představující historii papíru a pa
pírenství. Prohlédnout si můžeme suroviny na výrobu papíru,
historické papíry, ručně a strojově čerpané papíry, formy na
čerpání papíru, stroje a zařízení na výrobu papíru a současné
papírové umělecké předměty. Velmi atraktivní součástí prohlídky
jsou ukázky, a především workshopy v rámci čerpání a zdobení
papíru. Každý rok na konci července muzeum pořádá dvoudenní
akci pod širým nebem Svátek papíru – slavnost, během níž je
možné zúčastnit se mezi jinými zajímavých workshopů a soutěží.
Od roku 2011 mají papírny ve městě Duszniki-Zdrój status histo
rické památky udělený prezidentem Polské republiky.

Museum of Papermaking
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The museum is housed in a historic 17th century paper mill
which operated in Duszniki-Zdrój for several centuries. In addi
tion to the beautiful Baroque building of the paper mill with the
original tower-shaped entrance pavilion and murals located
inside, in the museum you can see a rich and original exhibi
tion presenting the history of paper and papermaking – raw
materials for the production of paper, historic hand-drawn and
machine scripts, dredging paper moulds, plants and machinery
for the production of paper, as well as contemporary artistic
paper objects. Shows and – above all – paper drawing and
decorating workshops are very interesting. Every year at the
end of July, the Museum organizes a two-day open-air Paper
Festival, during which you can participate in interesting work
shops and competitions. Since 2011, the Duszniki-Zdrój paper
mill has the status of a historical monument, granted by the
President of the Republic of Poland.

Międzynarodowy Festiwal Tańca w Lądku-Zdroju / Mezinárodní taneční festival ve městě Lądek-Zdrój / International Dance Festival in Lądek Zdrój

Festiwale
Kultura Kłodzkiego Pogranicza to nie tylko bogate dziedzictwo
materialne, ale także atrakcyjne imprezy muzyczne, taneczne
czy teatralne. Sezon letni rozpoczyna lipcowy Międzynarodowy
Festiwal Tańca w Lądku-Zdroju. W sierpniu odbywa się Między
narodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju, Międzyna
rodowy Festiwal Moniuszkowski w Kudowie-Zdroju, Międzynaro
dowy Festiwal Folkloru oraz Noworudzkie Bieguny Kultury w Nowej
Rudzie oraz plenerowa edycja Festiwalu Teatralnego Zderzenie
w Kłodzku. Od maja do grudnia w zabytkowych pałacach i kościo
łach na ziemi kłodzkiej odbywają się koncerty muzyki poważnej
i jazzowej w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego,
w październiku warto wybrać się na organizowany w Polanicy
-Zdroju Festiwal Marii Czubaszek „Cały Kazio”, a w listopadzie
do Kłodzka na jesienną edycję Festiwalu Teatralnego Zderzenie.

Festivaly
Kulturu kladského pohraničí tvoří nejen bohaté materiální dě
dictví, ale i atraktivní hudební, taneční nebo divadelní akce.
Letní sezona začíná v červenci Mezinárodním tanečním festi
valem ve městě Lądek-Zdrój. V srpnu se koná Mezinárodní
Chopinův festival ve městě Duszniki-Zdrój, Mezinárodní
Moniuszkův festival ve městě Kudowa-Zdrój, v Nowe Rudě
Mezinárodní folklorní festival a „Noworudzké Póly Kultury”
v Nowe Rudě a také venkovní edice Divadelního festivalu
„Střet” v Kladsku. Od května do prosince se v historických zám
cích a kostelech kladského regionu konají koncerty klasické
hudby a jazzové koncerty v rámci Dolnoslezského hudebního
festivalu, v říjnu stojí za to navštívit ve městě Polanica-Zdrój
festival Marie Czubaszek „Cały Kazio“ (Celý Kazimír), a v listo
padu podzimní edici Divadelního festivalu „Střet“ v Kladsku.

Festivals
The culture of the Kłodzko borderland is shaped not only by
rich material heritage, but also attractive musical, dance or
theatre events. The summer season is started by the Interna
tional Dance Festival held in July in Lądek Zdrój. In August, the
International Chopin Festival in Duszniki-Zdrój, the International
Moniuszko Festival in Kudowa-Zdrój, the International Folklore
Festival and Nowa Ruda Culture Poles and the outdoor edition
of the Zderzenie Theatre Festival in Kłodzko are organized.
From May to December, the historic palaces and churches on
the land of Kłodzko host concerts of classical and jazz music
as part of the Lower Silesian Music Festival; in October, it is
worth visiting the „Cały Kazio” Maria Czubaszek Festival or
ganized in Polanica-Zdrój, and in November the autumn edition
of the Zderzenie Theatre Festival in Kłodzko.
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Bystrzyca Kłodzka

Bystrzyca Kłodzka
Bystrzyca Kłodzka jest jednym z bardzo niewielu miast w Polsce,
a nawet w Europie, które mają tak doskonale zachowane śre
dniowieczne mury obronne, wraz z basztami – bramami oraz
średniowieczny układ ulic i zabudowy. Spacer Miejską Trasą
Turystyczną to doskonały sposób na poznanie wyjątkowego
klimatu i najważniejszych zabytków miasta. Są to Bramy Rycer
ska i Wodna, zabytkowe kamienice, kościół p.w. św. Michała
Archanioła, XVI-wieczny pręgierz i dawny szpital dla ubogich
z kościołem św. J. Nepomucena. Szlak spacerowy biegnie
dalej na drugi brzeg Nysy Kłodzkiej. Z punktów widokowych
usytuowanych w okolicy kaplicy św. Floriana można podziwiać
malowniczą panoramę usytuowanego na wysokiej terasie grodu
z piętrzącą się zabudową. W Bystrzycy warto też wstąpić do
Muzeum Filumenistycznego, gromadzącego unikatowe i za
skakujące eksponaty związane z historią niecenia ognia.

Bystrzyca Kłodzka
Bystrzyca Kłodzka je jedním z mála měst v Polsku, a dokonce
i v Evropě, s tak dokonale zachovalými středověkými hradbami
včetně bašt – bran a se středověkým uspořádáním ulic
a zástavby. Při procházce Městskou turistickou stezkou zažijete
výjimečnou atmosféru a navštívíte nejvýznamnější památky
města. Patří mezi ně Rytířská a Vodní brána, historické činžo
vní domy, kostel sv. Michala Archanděla, pranýř ze šestnác
tého století a bývalá nemocnice pro chudé s kostelem sv. J.
Nepomuckého. Naučná stezka pokračuje na druhé straně
Kladské Nisy. Z vyhlídky nacházející se v blízkosti kaple sv.
Floriána se naskýtá malebné panorama města na stupňovitych
terasach. V Bystrzyci můžeme také navštívit filumenistické
muzeum, které hromadí jedinečné a překvapující exponáty
vztahující se k historii zakládání ohně.

Bystrzyca Kłodzka
Bystrzyca Kłodzka is one of the very few towns in Poland, or
even in Europe, which have perfectly preserved medieval city
walls, along with towers and gates, as well as the medieval
layout of streets and buildings. The walk along the Town Tourist
Route is a great way to get to know the unique climate and the
most important sights of the city. These are the Knight’s Gate
and the Water Gate, historic town buildings, the Church of St.
Michael the Archangel, the 16th century pillory and the former
hospital for the poor with the Church of St. John of Nepomuk.
The walking trail runs to the other side of the River Nysa Kłodzka.
From vantage points in the area of the chapel of St. Florian you
can enjoy a beautiful panorama on the castle situated on the high
fluvial terrace together with the towering buildings. In Bystrzyca,
you can also enjoy a visit to the Phillumenic Museum showing
collections of unique and surprising exhibits related to the his
tory of kindling a fire.
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Zamek Międzylesie / Hrad Mezilesí / Międzylesie Castle

Rowerowe pogranicze
Pogranicze kłodzkie to świetne miejsce na rowerowe wakacje
lub weekendową wycieczkę. Oznakowane szlaki rowerowe po
obu stronach granicy wiodące dolinami i pasmami górskimi
umożliwiają cyklistom poznanie wielu atrakcji przyrodniczych
i kulturowych, jak np. Zamek Międzylesie. W sezonie letnim przy
graniczne gminy uruchamiają tzw. cyklobusy, umożliwiające
rowerzystom wygodny transport na szlaki. W regionie od wio
sny do jesieni odbywają się liczne imprezy rowerowe, zarówno
rekreacyjne, np. Polsko-Czeski Rajd Rowerowy Cyklo Glacensis,
jak i niezwykle widowiskowe konkurencje kolarstwa górskiego
– sportowe maratony MTB czy ekstremalny downhill. Dla wiel
bicieli rowerowych ekstremalnych dyscyplin w Zieleńcu i na
Czarnej Górze powstały tory downhillowe i freeride o zróżnico
wanym stopniu trudności.

Cyklistické pohraničí
Kladské pohraničí je skvělým místem pro cyklistickou dovole
nou nebo víkendový výlet. Díky značeným cyklistickým stez
kám na obou stranách hranice, které vedou údolími a horskými
pásmy, mohou cyklisté poznat mnoho přírodních a kulturních
zajímavostí, jako je například hrad ve městě Mezilesí. V letní
sezoně pohraniční obce zajišťují tzv. cyklobusy, díky nimž se
cyklisté mohou pohodlně dopravit na cyklostezky. V regionu se od
jara do podzimu konají četné cyklistické akce, a to jak rekreační
povahy, např. Polsko-Český cyklistický závod Cyklo Glacensis,
tak i velmi atraktivní závody na horských kolech – sportovní
MTB maratony či extrémní downhill. Pro milovníky extrémních
cyklistických disciplín byly ve střediscích Zieleniec a Czarna
Góra vytvořeny sjezdové a freeridové trasy různých obtížností.

Cycling the borderland
The Kłodzko borderland is a great place for holiday cycling or
a weekend trip. Marked bike routes on both sides of the border
run through valleys and mountain ranges, allowing the cyclists
to explore many natural and cultural attractions, such as the
Międzylesie Castle. In summer, the municipalities run cyclo
buses offering convenient transportation of the cyclists to the
routes. From spring to autumn, numerous events are held in
the region, for example the Cyklo Glacensis Polish-Czech Bike
Rally and extremely spectacular mountain biking competitions
- MTB marathons or extreme downhill. For fans of extreme
mountain biking, downhill and freeride tracks with different
degrees of difficulty were created in Zieleniec and on Mount
Czarna Góra.
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Pasterskie Skały / Pastevecké skály / Shepherds Rocks

Turystyka konna
Zarówno doświadczeni uczestnicy konnych rajdów, jak i począt
kujący adepci tej formy rekreacji znajdą na Kłodzkim Pograniczu
odpowiednie dla siebie miejsce. Ośrodki jeździeckie położone
w górskich dolinach, specjalizujące się w różnych technikach
konnej jazdy, oferują popularne formy turystyki konnej, jak
i specjalistyczne kursy dla miłośników koni. Można tu spędzić
urlop w siodle mieszkając w luksusowej willi lub na ranczu
w bliskim kontakcie z naturą, wybrać się na konną wycieczkę
górskim szlakiem lub pracować nad poprawą techniki na ujeż
dżalni, ale zawsze w otoczeniu urzekającego górskiego krajo
brazu, z dala od miejskiego zgiełku. Posiadacze koni znajdą tu
także wygodne stajnie-pensjonaty, w których ich zwierzęta
będą miały profesjonalną opiekę i stały dostęp do naturalnych
pastwisk.

Hipoturistika
Zároveň zkušení účastníci jezdeckých akcí, jak i začátečníci
této formy rekreace, si v kladském pohraničí také přijdou na
své. Jezdecká centra, která se nacházejí v horských údolích,
se specializují na různé techniky jízdy na koni, jako jsou
populární formy hipoturistiky či specializované kurzy pro milo
vníky koní. Svou dovolenou tak můžeme strávit v sedle a při
tom pobývat v luxusní vile nebo na ranči v těsném kontaktu
s přírodou, vyrazit na koni na horskou túru nebo pracovat na
zlepšení techniky v jízdárně. Tak či onak, vždy budeme obklopeni
okouzlující horskou krajinou daleko od shonu všedního života.
Majitelé koní najdou v kladském pohraničí také penziony s po
hodlnými stájemi, kde se jejich zvířatům dostane odborné péče
a stálého přístupu k přírodním pastvinám.

Horseback tourism
Experienced participants, as well as beginners of horse races
can find a good place in the borderland of Kłodzko. Equestrian
centres located in the mountain valleys, specialize in various
horse-riding techniques and offer popular forms of horse tourism,
and specialized courses for horse amateurs. You can spend
your holiday in the saddle, living in a luxury villa or on a ranch
in close contact with nature, horseback along mountain trails
or work on improving your technique at the horse-riding school
– always surrounded by a captivating mountain landscape,
away from the hustle and bustle of the city. Horse owners will
find comfortable stables where their animals will get profes
sional care and constant access to natural pastures.
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Trasa wspinaczkowa na Szczelińcu Wielkim / Lezecká trasa na Velké Hejšovině / A climbing route on Mount Szczeliniec Wielki

Wspinaczka skałkowa
Pasma górskie Kłodzkiego Pogranicza są doskonałym miej
scem treningowym dla pasjonatów wspinaczki skałkowej. Mogą
oni spróbować swoich sił na skałach z piaskowca, wapienia,
zlepieńca czy granitu. Szlaki wspinaczkowe o różnym stopniu
trudności znajdują się w Górach Stołowych na południowozachodnich ścianach Szczelińca Wielkiego, w miejscach wyzna
czonych przez Park Narodowy Gór Stołowych oraz w Masywie
Szczytnika, Górach Złotych koło Lądka-Zdroju i Górach Bialskich
w pobliżu Starego Gierałtowa. Wyjątkowo atrakcyjne trasy znajdą
wspinacze w Adrszpaskim Skalnym Mieście w Czechach.
W Nowej Rudzie-Słupcu w dawnym szybie kopalni węgla funk
cjonuje najwyższa w Polsce sztuczna ścianka wspinaczkowa
– Szyb Nowy I o wysokości prawie 59 m.

Horolezectví
Horská pásma kladského pohraničí nabízí milovníkům horole
zectví skvělé tréninkové podmínky. Své umění mohou horolezci
vyzkoušet na skalách z pískovce, vápence, žuly nebo slepence.
Lezecké trasy různých obtížností ve Stolových horách najdeme
na jihozápadnich stěnach Velké Hejšoviny v místech k tomu
určených národním parkem Stolových hor a v masivu hory
Szczytnik, v Rychlebských horách poblíž města Lądek-Zdrój
a v Bělských vrších nedaleko vesnice Stary Gierałtów.
Mimořádně atraktivní trasy najdou lezci v Adršpašském skal
ním městě v České republice. Ve městě Nowa Ruda-Słupiec
v bývalé šachtě uhelného dolu funguje nejvyšší umělá horole
zecká stěna v Polsku – Nová Šachta I (Szyb Nowy I) o výšce
téměř 59 metrů.

Rock climbing
Mountain ranges of the Kłodzko borderline are ideal training
grounds for rock climbing enthusiasts. They can try their hand
on the rocks of made of sandstone, limestone, resin conglom
erate or granite. Climbing routes of varying levels of difficulty
are located in the Stołowe Mountains on the Czech side of
Mount Szczeliniec Wielki, and on the Polish side in places des
ignated by the Stołowe Mountains National Park and in the
Szczytnik Masiff, Złote Góry (Golden Mountains) near LądekZdrój and Bialskie Mountains near the Stary Gierałtów. Excep
tionally attractive routes await rock climbers in Adršpach Rock
City in the Czech Republic. In Nowa Ruda-Słupiec, Poland’s
highest artificial climbing wall – the Szyb Nowy I, with a height
of almost 59 m, operates in the shaft of the former coal mine.
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Spływy pontonowe przełomem Nysy Kłodzkiej / Rafting průlomem Nysy Kłodzke / Rafting on River Nysa Kłodzka

Spływy pontonowe
W czasach, gdy z dna morskiego wypiętrzały się Góry Bardzkie,
Nysa Kłodzka przecięła powstający grzbiet górski tworząc ma
lowniczy przełom z charakterystycznymi zakrętami, pętlami
i nawrotami. Spływ pontonowy Przełomem Bardzkim jest wy
prawą pięcioma meandrami rzecznymi od Ławicy przez Podtynie,
Morzyszów, Opolnicę do Barda. Trasa spływu wiedzie wśród
lasów i łąk, pomiędzy wysokimi na kilkanaście metrów skalnymi
ścianami odsłoniętymi przez wodę. Brzegi rzeki zamieszkują
liczne gatunki ptaków, które można obserwować. Spływ rozpo
czyna się w Bardzie, gdzie można zostawić samochód. Organi
zatorzy zapewniają transport w górę rzeki oraz sprzęt i podsta
wowe szkolenie. Trasa spływu jest zaliczana do łatwych i można
ją pokonać także z małymi dziećmi.

Rafting průlomem Nysy Kladske
V době, kdy z mořského dna vznikaly hory Góry Bardzkie,
Kladská Nisa prořízla vznikající horský hřeben a vytvořila tak
malebnou soutěsku s charakteristickými křivkami, v kterych
řeka se klikati. Při raftingu proplujeme pěti říčními meandry řek
od Ławice přes Podytni, Morzyszów, Opolnici až do Barda.
Trasa vede přes lesy a louky mezi několik desítek metrů vyso
kými skalními stěnami. Na březích řek můžeme pozorovat
mnoho druhů ptáků, kteří zde našli své přirozené útočiště.
Trasa začíná v Bardu, kde je možné nechat auto. Organizátoři
zajišťují dopravu podél řeky, výbavu a základní výcvik. Trasa se
řadí k těm jednoduchým, a mohou ji absolvovat i malé děti.

Rafting on River Nysa Kłodzka
In the period when the Bardo Mountains were rising from the
seabed, the River Nysa Kłodzka crossed the rising mountain
crest to create a picturesque ravine with distinctive curves,
loops and reverses. Rafting along the Bardo Ravine is an expe
dition along five river meanders from Ławica through Podtynie,
Morzyszów, Opolnica to Bardo. The rafting route runs through
forests and meadows between over a dozen meters high rock
walls exposed by the water. The banks of the river are inhabited
by numerous species of birds that you can observe. Rafting
starts in Bardo, where you can leave your car. Organizers pro
vide transport up the river, equipment and basic training. The
rafting trail is classified as easy and it can be crossed also
with small children.
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Bystrzyca Dusznicka

Pstrąg kłodzki
Ziemia kłodzka jest nazywana „krainą pstrąga i lipienia”, ponie
waż te gatunki ryb licznie występują w czystych wodach gór
skich rzek i potoków. Miłośnicy wędkarstwa mogą tu liczyć na
obfite połowy także innych popularnych gatunków. W wielu
stawach hodowlanych zasilanych z naturalnych źródeł swoich
sił w wędkarstwie spróbować mogą wszyscy amatorzy. Na sma
koszy i turystów powracających z górskich wypraw czekają
smażalnie, w których można zjeść świeżego pstrąga przyrzą
dzanego na różne sposoby. W 2012 roku kłodzki pstrąg został
wpisany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Listę
Produktów Tradycyjnych. Corocznie na terenie powiatu kłodz
kiego w czasie wakacji odbywa się Festiwal Pstrąga, podczas
którego można skosztować lokalnych specjałów, jak choćby
miodów czy przetworów z ekologicznej aronii.

Kladský pstruh
Kladsko je nazýváno zemí pstruhů a lipanů. Tyto druhy ryb se totiž
hojně vyskytují v průzračných vodách horských řek a potoků.
Milovníci rybaření si však mohou dopřát také bohatý lov ostat
ních populárních druhů. Amatérští rybáři si mohou tuto činnost
vyzkoušet v mnoha chovných rybnících napájených z přírod
ních zdrojů. Na gurmány a turisty vracející se z horských výletů
čekají místa nabízející občerstvení, kde mohou ochutnat čer
stvé pstruhy smažené a připravené na různé způsoby. V roce
2012 byl Kladský pstruh zapsán Ministerstvem zemědělství
a rozvoje venkova do seznamu Tradičních výrobků. Každý rok
během prázdnin se na území okresu Kladsko koná Festival
pstruha, kde můžeme ochutnat místní speciality, jako je med
nebo zavařeniny z organické aronie.

Kłodzko trout
The land of Kłodzko is called „the land of trout and grayling”,
because there are plenty of these fish in the clear waters of
mountain rivers and streams. Fishing enthusiasts are guaran
teed good fishing; they can also catch other popular species.
All amateurs can try their hand at fishing in many breeding
ponds supplied from natural springs. Foodies and tourists re
turning from mountain expeditions can visit bars serving deli
cious fresh trout prepared in different ways. In 2012, the
Kłodzko trout was added by the Ministry of Agriculture and
Rural Development to the list of traditional products. Each year
in the Kłodzko region on summer holidays the Trout Festival is
held, during which you can enjoy local specialities such as
honey or preserves from organic chokeberry.
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Ośrodek narciarski w Zieleńcu / Lyžařské středisko v Zieleńci / Ski resort in Zieleniec

Narciarstwo zjazdowe
Zimowe ferie, świąteczny urlop, wolny weekend na Kłodzkim
Pograniczu można spędzić aktywnie, choćby szusując nartach.
Ośrodki narciarskie na ziemi kłodzkiej oferują bardzo dobrze
przygotowane stoki i pełną infrastrukturę. Coraz to nowe inwe
stycje poprawiają komfort narciarzy. Dwa największe ośrodki
narciarskie w regionie to Czarna Góra w Siennej koło Stronia
Śląskiego i Zieleniec koło Dusznik-Zdroju, gdzie śnieg utrzy
muje się nawet wówczas, gdy w dolinach panuje już wiosna.
Ośrodek Czarna Góra ma w ofercie łatwe, średnie i trudne trasy
o łącznej długości ponad 10 kilometrów, w tym nartostradę
o czarnym stopniu w skali trudności. Zieleniec to 21 km tras
dostępnych w ramach jednego karnetu Ski Pass, w tym dwie
trasy o długości ponad 2 km. W sezonie zimowym można też
uprawiać narciarstwo w mniejszych ośrodkach, np. w Lądku
-Zdroju, Spalonej, Kamienicy i Sokolcu.

Sjezdové lyžování
Zimní dovolenou či volný víkend v kladském pohraničí můžeme
aktivně trávit také sjezdovým lyžováním. Lyžařská střediska
v kladském regionu nabízejí velmi dobře upravené sjezdovky
a kompletní infrastrukturu. Pohodlí lyžařů zvyšují neustále
nově vznikající investice. Dvěma největšími lyžařskými stře
disky v regionu jsou Czarna Góra ve vesnici Sienna poblíž
města Stronie Śląskie a Zieleniec blízko města Duszniki-Zdrój,
kde se sníh udržuje i tehdy, kdy je v údolích již jaro. Středisko
Czarna Góra nabízí lehké, střední a těžké trasy o celkové délce
více než deseti kilometrů, včetně sjezdovky černého stupně
stupnice obtížnosti. V Zieleńci si zalyžujeme na jedenadvaceti
kilometrech sjezdovek dostupných v rámci jednoho skipasu,
včetně dvou s délkou více než dva kilometry. Navštívit můžeme
také menší střediska, např. v obci Lądek-Zdrój, Spalona,
Kamienica a Sokolec.

Alpine skiing
You can actively spend your winter holidays, Christmas holi
days or a weekend trip in the borderland of Kłodzko skiing on
the slopes. Ski resorts in Kłodzko offer very well-prepared slopes
and complete infrastructure. More and more new investments
are designed to enhance the skiers’ comfort. The two largest
ski resorts in the region are Mount Czarna Góra in Sienna by
Stronie Śląskie and Zieleniec by Dusznik-Zdrój where snow
cover remains even after spring comes to the valleys. The Mount
Czarna Góra Centre offers easy, medium and difficult routes with
a total length of over 10 km, including a black-marked (expert
difficulty) downhill slope. Zieleniec offers 21 km of trails that
you can access with one Ski Pass, including two routes with
a length of over 2 km. In winter, you can also go skiing in smaller
centres, such as Lądek Zdrój, Spalona, Kamienica and Sokolec.
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Trasa narciarska w Górach Orlickich / Lyžařská trasa v Orlických horách / Ski route in the Orlickie Mountains

Narciarstwo biegowe
Doskonale przygotowane trasy biegowe to atut Kłodzkiego
Pogranicza. Najbardziej znanym ośrodkiem jest Jamrozowa
Polana w Dusznikach-Zdroju, gdzie do dyspozycji biegaczy
jest łącznie 70 km tras biegowych o różnym stopniu trudności –
w tym trasy z systemem sztucznego oświetlenia i naśnieżania.
Po polskiej i czeskiej stronie Gór Orlickich w pobliżu Zieleńca
wytyczono sieć ponad 200 km tras biegowych. Z powodu specy
ficznego mikroklimatu długo panują tu dobre warunki śniegowe.
Narciarstwo biegowe można uprawiać w Górach Stołowych
w okolicy Karłowa i Pasterki, a także po czeskiej stronie granicy
w pobliżu Nachodu, Teplic n. Metują i Polic n. Metują. Dojazd
na trasy w sezonie zimowym ułatwiają specjalne skibusy.
Kilkadziesiąt kilometrów tras biegowych czeka też na narciarzy
w Górach Bystrzyckich w okolicy Spalonej i Lasówki oraz w Górach
Bialskich i Masywie Śnieżnika w pobliżu Stronia Śląskiego,
gdzie systematycznie wyznaczane są nowe szlaki.

Běh na lyžích
V zimním období nabízí kladské pohraničí perfektně upravené
běžecké tratě. Nejznámějším střediskem je Jamrozowa Polana
ve městě Duszniki-Zdrój, kde najdeme celkem 70 km tratí
různé obtížností – včetně tratí se systémem umělého osvětlení
a zasněžování. Na polské i české straně Orlických hor v těsné
blízkosti střediska Zieleniec byla vytyčena síť více než 200 ki
lometrů běžeckých tratí. Vzhledem ke specifickému mikrokli
matu zde dobré sněhové podmínky vydrží po dlouhou dobu.
Běžkovat můžeme ve Stolových horách v okolí Karłowa a Pa
sterky, a také na české straně hranice v okolí Náchodu, Teplic
nad Metují a Police nad Metují. Na běžkařské tratě se můžeme
dostat prostřednictvím speciálně vypravených skibusů. Desítky
kilometrů stop čekají na běžkaře také v Bystřických horách
v okolí vesnic Spalona a Lasówka, v Bělských vrších, v masivu
Králického Sněžníku poblíž města Stronie Śląskie, kde syste
maticky vznikají nové trasy.

Cross-country skiing
Perfectly prepared cross-country trails are an asset of the
Kłodzko borderland. The best-known centre is Jamrozowa Polana
in Duszniki-Zdrój where runners have access to a total of 70 km
of cross country routes with varying degrees of difficulty – in
cluding routes with artificial lighting and snowmaking systems.
On the Polish and Czech sides of the Orlickie Mountains near
Zieleniec, a network of over 200 km of cross-country trails is
set up. The specific microclimate contributes to good snow
conditions. Cross-country skiing can be practiced in the Stołowe
Mountains near Karłowo and Pasterka, and on the Czech side
of the border in the vicinity of Nachod, Teplice nad Metují and
Police nad Metují. Getting to the route in winter is easy by special
ski buses. Dozens of kilometres of trails are also prepared for
skiers in Bystrzyckie Mountains in the area of Spalona and
Lasówka, and in Bialskie Mountains and the Śnieżnik Massif
near Stronie Ślaskie, where new routes are systematically set up.
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Rajd Samochodów Terenowych w Lądku-Zdroju / Rally terénních vozidel ve městě Lądek-Zdrój / Off-road Rally in Lądek-Zdrój

Off-road
Miłośnicy mocnych wrażeń czy sportów ekstremalnych mają
na Kłodzkim Pograniczu wiele możliwości spędzenia czasu.
Jest tu m.in. całe bogactwo miejsc doskonałych do samocho
dowych off-roadów, w których wytrawni kierowcy mogą spraw
dzić i potwierdzić swoje umiejętności, a początkujący – nauczyć
się jak prowadzić pojazdy po błotnistych bezdrożach, górskich
graniach i leśnych ostępach. Cztery pory roku oferują tu wielbi
cielom off-roadu przepiękne widoki, ryzykowne wyzwania i na
turalny zastrzyk adrenaliny.

Off-road
Milovníci vzrušení a extrémních sportů mají v kladském pohra
ničí nekonečnou řadu možností, kde se dosyta vyžít. V regionu
je nepřeberné množství míst pro off-road jako stvořených, kde
mohou zkušení řidiči prověřit své dovednosti. Začátečníci se
naučí jezdit na bahnitých necestách, na horských hřebenech
nebo v lese. Čtyři roční období nabízejí milovníkům tohoto druhu
zábavy mnoho výzev plných rizika a přirozenou dávku adrenalinu.

Off-roading
The Kłodzko borderland gives endless possibilities to extreme
sports amateurs. Here you can find plenty of excellent places
for vehicle off-roading where seasoned drivers can test their
skills, and beginners can start to perfect their driving skills on
the muddy off-road routes, mountain ridges and in backwoods.
The occurrence of four seasons of the year guarantees won
derful views, risky challenges and natural adrenaline kick to
the off-roading fans.
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Partnerzy projektu

Partneři projektu

Project partners

Powiat Kłodzki jest jednostką samorządu terytorialnego, leży
w południowo-zachodniej Polsce w województwie dolnośląskim,
w obrebie 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
zasiegiem 14 gmin – gminy miejskie: Duszniki-Zdrój, Kłodzko,
Kudowa-Zdrój, Nowa Ruda, Polanica-Zdrój, gminy miejsko-wiejskie: Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków,
Stronie Śląskie, Szczytna, oraz gminy wiejskie: Kłodzko, Lewin
Kłodzki, Nowa Ruda.

Okres Kladsko je územní samosprávní jednotkou nacházející
se v jihozápadním Polsku v Dolnoslezském vojvodství v rámci
Sudet, na hranici s Českou republikou. Okres svým dosahem
zahrnuje téměř celý region Kladska. Díky tvaru terénu, specifickému klima a různorodosti atrakcí se jedná o typicky turistický
region. Okres Kladsko zahrnuje 14 obcí – městské obce: Duszniki-Zdrój, Kladsko, Kudowa-Zdrój, Nowa Ruda, Polanica-Zdrój,
městsko-vesnické obce: Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój,
Mezilesí, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna a vesnické obce:
Kladsko, Lewin Kłodzki, Nowa Ruda.

Kłodzko District is a unit of local government. It is situated in
South-Western Poland, Lower Silesian Voivodeship, in the
Sudetes, on the border with the Czech Republic. The district
covers almost all of the land of Kłodzko. Thanks to the terrain,
the specifics of the climate and diversity of attractions, it is
a typical tourist destination. Kłodzko district comprises 14
town municipalities: Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój,
Nowa Ruda, Polanica-Zdrój, Urban-rural municipalities:
Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie
Śląskie, Szczytna, and rural municipalities: Kłodzko, Lewin
Kłodzki, Nowa Ruda.

Branka to organizacja pozarządowa, której celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju turystyki. Organizacja została
założona w 1997 r., początkowo jako Fundacja Branka. Założycielem jest Związek Turystyki Pogranicze Kłodzkie, które zrzesza ponad 46 miast, wsi i podmiotów prywatnych. Misją firmy
jest prezentacja szerokiej oferty przeznaczonej zarówno dla
turystów krajowych, jak i zagranicznych oraz wspieranie rozwoju gospodarczego regionu.

Branka je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je šetrný
rozvoj cestovního ruchu. Organizace byla založena již v roce
1997 původně jako Nadace Branka. Zakladatelem je Svaz
cestovního ruchu Kladské pomezí, který sdružuje více než 46
měst, obcí a soukromých subjektů. Posláním společnosti je
nabídnout široké spektrum zážitků domácím i zahraničním
návštěvníkům, postupně zvyšovat ekonomickou výtěžnost
regionu v souladu s principy udržitelného cestovního ruchu.

Branka is a non-governmental organization which aim is to
promote sustainable development of tourism. The organization was founded in 1997, initially as the Branka Foundation.
The founding body is the Kłodzko Borderland Tourism Association which brings together more than 46 towns, villages and
private entities. The company’s mission is to offer a wide range
of experience for both domestic and foreign tourists and gradual economic recovery of the region in accordance with the
principles of sustainable tourism.

Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko, tel. 74 865 75 27, tel. 74 865 75 82
e-mail: promocja@powiat.klodzko.pl, www.powiat.klodzko.pl
BRANKA, o.p.s.
Němcové 2020, 547 01 Náchod, tel. 491 405 185, tel. 725 972 033
e-mail: info@kladskepomezi.cz, www.kladskepomezi.cz, www.kladskepomezidetem.cz

