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Hrabstwo Kłodzkie to ziemia obiecana pasjonatów mocnych wrażeń. 
Dla tych, którzy lubią wyschniętą od roboty wyobraźnię zlewać litrami 
potu własnych mięśni, a strach przyjmować w nierozsądnych dawkach. 
Ale i dla tych poszukujących duchowej energii, która sublimuje w nas 
zawsze najmocniej w kontakcie z czystą przyrodą. I nie ma w tym 
cienia przesady, bo z pominięciem surfingu, base jumpingu, skoków 
narciarskich z mamuciej skoczni, jaskiniowego nurkowania, lotów na 
Księżyc, jerozolimskiej Ściany Płaczu i meczetów Mekki, robiono tutaj 
już wszystko. A pewne rzeczy jeszcze bardziej. Narciarstwo? Proszę: 
alpejskie, tourowe, pozaszlakowe, biegowe, telemark. Wspinaczka? 
Tak: skałkowa, lodowa, bouldering, na ścianach sztucznych. Rowery? 
Są: kolarstwo szosowe, przełajowe, górskie, cross country, down hill… 
Spadochroniarstwo, paralotniarstwo, kajakarstwo górskie, rafting, 
bungee, motocross, quady, rajdy samochodowe i off-road, jeździectwo 
konne. Dla wielbicieli duchowej adrenaliny: wielowiekowe chrześcijańskie 
świątynie i rozliczne centra kultów, buddyjskie miejsca odosobnienia, 
ezoteryczne czakry w ciele Ziemi i wyjątkowe imprezy kulturalne… I co 
bardzo ważne: ten piękny zakątek świata nie został zadeptany przez 
człowieka.
I oto Hrabstwo Kłodzkie właśnie.

Kladské hrabství je zemí zaslíbenou pro milovníky silných zážitků. 
Zejména pro ty, kteří své sny rádi zalévají litry vlastního potu a 
strach si užívají v nerozumných dávkách. Je však zajímavý také pro 
hledače duchovní energie, která v kontaktu s čistou přírodou vyzařuje 
nejmocněji. A vůbec nepřeháníme, neboť kromě windsurfingu, base 
jumpingu, skákání na lyžích z obřích můstků, potápění v jeskyních, 
letů na Měsíc, jeruzalémské Zdi nářků a mešit v Mekce, už zde máme 
všechno. A některých věcí i více. Lyžování? Prosím – skialpinismus, 
ski-touring, běžecké lyžování, telemark. Lezení? Ano – na skalách, 
lezení ledu, bouldering, lezení na umělých stěnách. Kola? Máme silniční 
cyklistiku, terénní – MTB, cross country, down hill… parašutismus, 
paragliding, horskou kanoistiku, rafting, bungee jumping, motocross, 
čtyřkolky, automobilové a off-road závody, jezdectví. Pro milovníky 
duchovního adrenalinu – staleté křesťanské chrámy a centra různých 
vyznání, buddhistická meditativní místa, esoterické čakry na těle Země i 
výjimečně kulturní akce … a co velmi důležité – tento krásný kout světa 
zatím nebyl člověkem rozšlapán. 
Je jím právě Kladské hrabství.
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Adrenalina
 na bialo

Tam, gdzie śnieg leży najdłużej - Zieleniec

Zieleniec z uwagi na klimat zbliżony do alpejskiego 

jest narciarskim kurortem, w którym śnieg utrzymuje 

się bardzo długo. Wspaniałe warunki śniegowe 

i nowoczesna infrastruktura stanowią o wysokiej 

jakości oferowanych tutaj usług. Jednocześnie 

Zieleniec rozwija coraz bardziej funkcje usługowe 

w zakresie hotelarstwa, gastronomii i spa.

I ta niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju, 

atmosfera…

Tam, kde sníh leží nejdéle - Zieleniec

Zieleniec s ohledem na klima blížící se alpskému 

klimatu je lyžařským střediskem, kde sníh zůstává 

velmi dlouho. Výborné sněhové podmínky a moderní 

infrastruktura jsou základem vysoké kvality zde 

nabízených služeb. Zieleniec v současnosti rozvíjí stále 

více sektor hotelových a ubytovacích služeb. 

A ta neopakovatelná, jediná svého druhu, atmosféra...

Zieleniec

Winterpol

ul. Zieleniec 72a, 57-340 Duszniki Zdrój

Tel.: +48 74 866 04 31, www.winterpol.eu
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Czarna Góra S.A.

Największy ośrodek narciarski w Hrabstwie Kłodzkim. Pełna 

baza do uprawiania białego szaleństwa.

Největší lyžařské středisko v Kladské hrabství. Kompletně 

vybavená základna lyžařských sportů.

Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie

Tel.: +48 74 814 12 45

www.czarnagora.pl 

Ski Dolní Morava

Nowa stacja narciarska na pograniczu, w gminie Králíky. 

Posiada też wiele letnich atrakcji.

Nové lyžařské středisko pod Králickým Sněžníkem. Má také 

mnoho letních atrakcí.

Velká Morava 35, Dolní Morava

561 69 Králíky

Tel.: + 420 464 620 730, + 420 602 378 150, + 420 602 378 150

www.sneznik.as 

Ski Park Červená Voda

Centrum narciarskie położone w gminie Červená Voda, kilka 

kilometrów na południe od Králik.

Lyžařské centrum v obci Červená Voda, několik kilometru jižně 

od Králík.

Červená Voda - Mlýnický Dvůr č.p. 61, 561 69 Králíky

Tel.: + 420 606 039 166

www.skiparkcervenavoda.cz 
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Wieki malują - Jaskinia Niedźwiedzia 
w Kletnie
Można powiedzieć, że Jaskinia Niedźwiedzia 
w Kletnie, to przyrodnicza „Bitwa pod Grunwaldem” 

Matejki. Trudno się dziwić – jej szata naciekowa 
robi duże wrażenie. Jeśli ktoś dzieła przyrody zna 
tylko z prasowych fotosów i myśli, że wszystkie 
te miejsca stały się cudami za sprawą fotoszopa, 
ten niech wejdzie do wnętrza kletnieńskiej groty. 
Makarony, draperie, polewy, żebra, martwicowe 
misy, stalagnaty, kaskady, pizolity, heliktyty i cała 

reszta, o której przed snem marzy prawdziwy 
speleolog. Laik tymczasem odkrywa inne uroki 
tego miejsca. Wielka feeria barw, form, faktur. 
Historia planety zapisana w ciszy kropel wody 
zsuwających się gdzieś w ciemnościach.
Czynne codziennie prócz poniedziałków 
i czwartków w godzinach od 9.00 – 16.40; tylko 
wcześniejsza rezerwacja gwarantuje wejście do 
jaskini.

Staletí malují - Medvědí jeskyně v Kletně 
Můžeme říci, že Medvědí jeskyně v Kletně je jako 
slavný obraz Bitva u Grunwaldu polského malíře 
Jana Matejky v přírodním provedení. A nedivte 
se - krápníková výzdoba dělá velký dojem. Zná-li 
někdo přírodní krásy pouze fotek v magazínech 
a domnívá-li se, že všechny tyhle krásy je staly 
zázraky jen díky úpravě v počítači, ať vstoupí 
do jeskyně u Kletna. Makarony, drapérie, polevy, 
žebra, mísy, stalagnaty, kaskády, pizolity, heliktity 
a celá další výzdoba, o které se sní geologům ve 
snech. Laik zase objevuje jiná kouzla tohoto místa. 

Mnohost barev, forem a struktur povrchu. Historie 
naší planety je zapisována v tichu odkapávající 
vody kdesi v temnotách. Stráňský park aktivit Medvědí jeskyně
Otevřený denně mimo pondělky a čtvrtky v době 
9.00–16.40 h; vstup do jeskyně vám zaručí pouze 
rezervace předem.

Do Brzucha Ziemi

Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia”
Kletno 18, 57-550 Stronie ŚląskieTel.: + 48 74 814 12 50www.jaskinia.pl

foto: Tomasz Gmerek

caving

speleologia
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Jaskinia RadochowskaDuża pozioma jaskinia stanowiąca 
niewątpliwie oprócz Jaskini Niedźwiedziej 
w Kletnie jedną z większych atrakcji turystycznych regionu. Leży 
w Radochowie w gminie Lądek-Zdrój, 
u stóp góry Cierniak. Długość: 502 m.
Zwiedzanie przez cały rok, w sezonie 
wakacyjnym z przewodnikiem za opłatą.Radochowská jeskyněVelká, vodorovná jeskyně, která je vedle 

Medvědí jeskyně v Kletně, nepochybně 
jednou z větších turistických atrakcí 
regionu. Najdete ji v Radochowě, místní 
části obce Lądek Zdrój, na úpatí kopce 
Cierniak. Délka: 502 metrů.Prohlídky po celý rok, o prázdninách 
s průvodcem za vstupné.
www.ladek.pl

Stara Kopalnia Uranu w Kletnie
Kopalnia uranu położona jest na północnym stoku Żmijowca w Masywie Śnieżnika, w pobliżu Jaskini 

Niedźwiedziej. Trasa o długości ok. 
200 m, z atrakcyjnymi wystąpieniami 
minerałów i specjalnymi ekspozycjami nt. 
górnictwa.
Czynne cały rok: 9.00 - 17.00

Bývalý uranový důl v KletněUranový důl se nachází na severním 
svahu Żmijowce pod Králických Sněžníkem, v blízkosti polské Medvědí 
jeskyně. Trasa dlouhá asi 200 metrů 
se zajímavými výskyty minerálů a speciálními expozicemi věnovanými 
hornické činnosti. Otevřeno po celý rok. 9.00 - 17.00

Tel.: + 48 601 889 243www.kletno.pl 

Jaskinia na PomeziJaskinia położona w Jesenikach, ok. 
2 km na północ od Lipová Lázně. Długość 
udostępnionych korytarzy wynosi 460 m, 
zwiedzanie ok. 50 minut.Otwarcia: kwiecień - wrzesień: 8.00 – 
16.30, październik - marzec: 8.00 – 15.00Jeskyně na PomezíJeskyně v blízkosti Jeseníku, v sedle 

mezi obcemi Lipová-lázně a Vápenná. 
Délka návštěvníkům zpřístupněných 
chodeb - 460 metrů, délka prohlídky asi 
50 minut.
Otevřeno: duben - září: 8.00 – 16.30, říjen 
- březen: 8.00 – 15.00
Lipová LázněTel.: + 420 584 421 284www.caves.cz 

fo
to

: T
om

as
z 

Gm
er

ek

stone&water



6

Hrabstwo Cross Country - Centrum Sportów Motorowych 

„Hałda”
Sporty motocyklowe mają wiele odmian. Hrabstwo Kłodzkie, 

ze względu na walory krajobrazowe i mnogość atrakcji, cieszy się dużą 

popularnością szczególnie wśród właścicieli cruiserów i ścigaczy. Obok 

możliwości swobodnego przemierzania malowniczych sudeckich tras 

biegnących często górskimi grzbietami, pasjonaci ostrej jazdy terenowej 

mogą korzystać z toru motorowego „Hałda” w Dzikowcu koło Nowej Rudy. 

Teren ten przeznaczony jest do jazdy maszynami crossowymi, ale równie 

często odwiedzają go wielbiciele quadów. Na torze „Hałda” organizowane 

są noworudzkie edycje Pucharu Dolnego Śląska w cross country.

Treningi odbywają się w piątki, soboty i niedziele.

Hrabství Cross Country - Centrum motoristických sportů 

Hałda
Motoristické sporty mají mnoho podob. Kladské hrabství se díky své 

krásné krajině a množství atrakcí těší velkou popularitou, zejména 

u majitelů čoprů a sportovních motorek. Vedle možnosti volného pohybu 

po romantických horských cestách, často vedoucími horskými hřebeny, 

mohou milovníci ostřejší jízdy využít cyklokrosový areál Hałda v Dzikowci 

u Nowé Rudy. Areál je určen pro jízdu na crossowých strojích, ale je 

oblíben i milovníky čtyřkolek. V areálu Hałda probíhají noworudské 

závody o Pohár Dolního Slezska v cross country disciplinách.

Centrum motoristických sporů Hałda Nowa Ruda

Tréninky probíhají v pátky, o sobotách a nedělích.

Centrum Sportów Motorowych Hałda Nowa Ruda

Biuro: ul. Obozowa 7, 57-401 Nowa Ruda 

Tel.: + 48 74 872 22 57, + 48 74 872 19 27

www.csmhalda.pl

Easy Ride
rsoff road

cross country
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Off Road
Dla wielbicieli czterech kół w terenie na Ziemi Kłodzkiej jest również 

sporo miejsca. Oczywiście, należy pamiętać, że bawić się w safari 

terenówkami można tylko w miejscach wyznaczonych lub po 

uzyskaniu odpowiedniej zgody. Najlepiej znają się na tym miejscowi 

pasjonaci terenówek.

Off Road
Milovníci čtyř kol mají v oblasti Kladského výběžku také mnoho 

příležitostí. Je nutno míst samozřejmě na paměti, že pořádat safari 

v terénních vozech je možno pouze na k tomu určených místech nebo 

po získání příslušného souhlasu. Nejlépe se v tom orientují místní 

milovníci terénních vozidel.

4 x 4 Max Nowa Ruda

Tel.: + 48 505 304 293

www.4x4max.pl 

Biker’s Choice w Kletnie

W Kletnie pod Śnieżnikiem, w pobliżu Jaskini Niedźwiedziej 

działa restauracja Biker’s Choice. W tym miejscu spotykają się 

motocykliści ze wszystkich stron świata. Przyjeżdżają dużymi 

grupami, ale też pojedynczo. Można tutaj zobaczyć maszyny 

zabytkowe, ale i wspaniałe ścigacze, czechosłowacką Jawę 

i amerykańskiego Indiana.

Biker’s Choice v Kletně

V polském Kletně pod Králickým Sněžníkem, je v blízkosti Medvědí 

jeskyně restaurace Biker’s Choice. Zde se setkávají bikeři z všech 

koutů světa. Přijíždějí ve velkých skupinách, i jednotlivě. Můžete 

zde vidět historické stroje, také nádherné závodní motocykly, 

československou Javu a amerického Indiana.

Biker’s Choice

Kletno 1/8, 57-550 Stronie Śląskie

Tel.: + 48 74 814 08 24

www.jaskinia.pl
Easy Ride

rs

safari
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Paraglajty nad Bluszczową Górą w Kudowie-Zdroju

Paralotniarstwo (paragliding) to sport dla odważnych. W Hrabstwie 

Kłodzkim jest kilka miejsc, gdzie spotkać można pilotów na ich 

powietrznych skrzydłach. Jednym z częściej uczęszczanych są 

powietrzne zony Bluszczowej Góry koło Kudowy-Zdroju. Piloci mają 

tutaj wszystko, czego dusza zapragnie, bo prądy powietrzne są tutaj 

zaskakująco dla nich przyjazne. A ponieważ Bluszczowa jest położona 

przy samej Kudowie, w razie niepogody piloci lądują w miejscowych 

kawiarniach i restauracjach.
Paragliding nad Břečťanovým kopcem v Kudowě-Zdroji

Paragliding je sportem pro odvážné. V Kladském hrabství je několik 

míst, kde bychom se mohli setkat s piloty na jejich vzdušných křídlech. 

Jedním z častěji využívaných jsou vzdušné proudy u Břečťanového 

kopce (Bluszczowa Góra) v Kudowě-Zdroji. Piloti zde mají vše, po čem 

jejich duše zatouží - zdejší vzdušné proudění je pro ně velmi příhodné. 

A protože Břečťanový kopec je velmi blízko města, v případě nepohody 

piloti přistávají u místních kaváren a restaurací.Centrum Informacji TurystycznejInformační centrum
ul. Zdrojowa 44, 57-350 Kudowa-Zdrój
Tel.: + 48 74 866 35 68
Czynne od poniedziałku do piątku - 9.00 – 17.00, sobota – 9.00 – 15.00

Otevřeno od pondělí do pátku - 9.00–17.00, sobota – 9.00–15.00

Falowanie i spadanie

paragliding
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Paralotnie nad Czarną GórąCzęsto odwiedzanym przez paralotniarzy 
miejscem jest Czarna Góra. Wszystko 
ze względu na wygody tego ośrodka 
związane głównie z działającą przez cały 
rok kolejką krzesełkową, która pilotów 
dowozi na wygodną polanę startową.S padákem na Černou horuLetci s padáky často využívaným místem 

je Černá hora. Je především díky pohodlné 
možnosti dostat se po celý rok na vrchol 
hory lanovkou, která letce doveze na 
pohodlnou startovní plošinu.
Czarna Góra S.A.Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie,Tel. + 48 74 814 12 45www.czarnagora.pl

Wieża widokowa na Suchym Vrchu
Innym rozwiązaniem dla wielbicieli 
górskich panoram w dni nieprzychylnych 
wiatrów są nasze wieże widokowe. 
Do jednej z najwyższych należy Wieża 
Widokowa na Suchym Vrchu w Górach 
Orlickich na południe od Międzylesia. 
Wieża ma 32 metry wysokości, a z jej 
górnej platformy widać nawet Karkonosze.

Vyhlídková věž na Suchém vrchuJiným řešením pro milovníky horských panoramatu ve dnech bez příznivých vzdušných proudů jsou vyhlídkové věže. K jedné 
z nejvyšších patří vyhlídková vět na 
Suchém vrchu v Orlických horách, u Králík. 
Věž je 32 metrů vysoká a z její horní 
plošiny lze dohlédnout Krkonoše.
Rozhledna Suchý VrchTel. + 420 603 809 418www.suchyvrch.com

Czynne: codziennie – 10.00 – 18.00
Otevřeno: denně – 10.00 – 18.00
Wieża widokowa na Borówkowej
Nad Lądkiem-Zdrój, na granicy polsko-
czeskiej po stronie czeskiej stoi 25-metrowa Wieża Widokowa na Borówkowej Górze (900 m n.p.m.). Jest 

to popularny cel wycieczek. Na szczyt 
docieramy: żółtą ścieżką z Jawornika 
Wielkiego, czerwoną ścieżką z Lądka-
Zdroju, polskim zielonym szlakiem z zamku 
Karpień, czeskim niebieskim z wsi Travná, 
czeskim czerwonym z Javorníka.

Vyhlídková věž na Borůvkové hoře
U Javorníku, přímo u polsko-české 
hranice stojí na české straně 25 metrová 
vyhlídková věž na Borůvkové hoře 
(900 m n. m.). Jedná se o populární cíl 
výletů. Na vrchol se lze dostat po žluté 
stezce z Welkého Jaworníku, po červené 
z Lądku-Zdroje, po zelené stezce z hradu 
Karpień, po české modré stezce z Travné 
nebo z Javorníku.
Městské informační centrum Javorník
Nádražní 160, 790 70 JavorníkTel.: + 420 731 551 020www.javornicko.cz, www.ladek.pl

Czynne od godziny 10.00:- maj, wrzesień, październik - święta, 
soboty, niedziele- czerwiec, lipiec, sierpień - codziennie 
z wyjątkiem poniedziałków

Otevřena od 10.00 hodin:- květen, září, říjen - svátky, soboty, 
neděle 

- červen, červenec, srpen - denně s výjimkou pondělí

Plachteni a klesani
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Balaton pod Śnieżnikiem – Zalew w Starej Morawie

W województwie dolnośląskim istnieje w tej chwili ok. 25 sztucznych 

zbiorników wodnych. Zalew w Nowej Morawie należy do mniejszych, ale 

gdyby doszło do konkursu na Miss Zalewów Wodnych Dolnego Śląska, ten 

z pewnością otrzymałby główną nagrodę. Obok przepięknych krajobrazów 

z wieży widokowej, zalew oferuje kajaki i rowery wodne, wyznaczony do 

pływania akwen, plac zabaw dla dzieci itp. Zjawiają się tutaj wielbiciele 

skuterów wodnych, a nawet windsurferzy. W chłodnych porach roku 

z zalewu korzystają survivalowcy, często zaopatrzeni w helikoptery.

Położenie: ok. 1,5 km za Stroniem Śląskim w drodze na Starą Morawę. 

Zalew płatny i strzeżony w okresie 15 czerwca – 15 września.

Balaton pod Králickým Sněžníkem - vodní plocha ve Staré Morawě

V Dolnoslezském vojvodství je v současné době asi 25 umělých vodních 

nádrží. Vodní nádrž v Nowé Morawě patří k těm menším, ale pokud by 

proběhla soutěž o Miss přírodních koupališť Dolnoslezského vojvodství, 

pak by toto s určitostí získalo první místo. Vedle návštěvy vyhlídkové věže 

s nádhernými výhledy do krajiny je možné si zde zapůjčit kajaky a vodní 

šlapadla, část nádrže je vyčleněna pro sportovní plavání, je zde dětské 

hřiště atd. Přijíždějí zde milovníci vodních skútrů a dokonce windsurfingu. 

V zimním období je vodní plocha využívána pro kurzy přežití a cvičení, 

někdy s použitím vrtulníku. 

Poloha: asi 1,5 kilometru na městem Stronie Śląskie ve směru na Starou 

Morawu. 

Vodní plocha je zpoplatněná a střežena v období od 15. června do 15. září.

Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia”

ul. Kościuszki 20A, 57-550 Stronie Śląskie

Tel.: + 48 74 814 16 04

Kajakiem
 przez Su

dety



11

Zalew Radkowski

Sztuczny, 5-hektarowy zbiornik 

wodny leżący u podnóża Gór 

Stołowych, ok. 2km od Radkowa. 

Doskonałe miejsce dla wędkarzy 

i osób korzystających ze sprzętu 

pływającego.

Radkowská vodní plocha

Umělá, pětihektarová vodní plocha 

nacházející se na úpatí Stolových 

hor, asi dva kilometry od Radkowa. 

Dokonalé místo pro sportovní rybáře 

a sporty nebo rekreaci s použitím 

plavidel.

Obecní Centrum kultury, sportu 

a turistiky

Gminne Centrum Kultury Sportu 

i Turystyki

ul. Handlowa 11, 57-420 Radków

Tel.: + 48 74 871 22 61

www.gorystolowe.info 

Rafting i kajaki na Nysie 

Kłodzkiej
Z roku na rok przybywa amatorów 

spływów kajakowych i raftingowych 

po Nysie Kłodzkiej. Szlak wodny 

biegnie z Długopola do Barda, długość 

ok. 44km, po drodze przepiękny 

przełom Nysy w pobliżu Barda.

Rafting a kajaky na Kladské 

Nise
Z roku na rok přibývá zájemců 

o sjíždění Kladské Nisy na kajacích 

a raftech. Projížďka na vodě vede 

z Długopola do Barda, je dlouhá 

asi 44 kilometrů a vede krásnou 

soutěskou řeky u Barda.

Ski-raft

Przystań wodna, ul. Skalna, Bardo

Tel.: + 48 725 300 303

www.ski-raft.pl 

Zalew w Pastvinach

Malowniczy zalew położony na zachód 

od Międzylesia, w pobliżu Žamberka. 

Do dyspozycji kilka ośrodków 

z autocampingiem gminnym.

Vodní nádrž Pastviny

Romantická vodní nádrž západně 

od Mezilesí, v blízkosti Žamberka. 

K dispozici několik autocampingů.

ATC u Kapličky

Pastviny 451, 564 01 Žamberk

Tel.: +420 731 255 345

www.obecpastviny.cz

Czynne: lipiec – sierpień.

Otevřeno: červenec – srpen.

Na kajak
u do hor
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Czarna Góra – Trupia GłówkaKolarstwo górskie w Hrabstwie Kłodzkim jest tak popularne, że ponoć 

tylko w Pekinie i Amsterdamie widuje się więcej amatorów dwóch kół. 

Z tą różnicą, że oni jeżdżą do pracy, a my – dla przyjemności. Obok 

setek kilometrów szlaków rowerowych, mamy miejsce wyjątkowe 

na skalę Polski – Park Rowerowy na Czarnej Górze. Tutaj królują 

zjazdowcy a na mapach polskiego downhilla czarnogórskie trasy 

oznaczone są – ze względu na poziom trudności – „trupią główką”. 

Kolej krzesełkowa wywozi nas do góry na ponad 8 kilometrów 

profesjonalnie przygotowanych tras, do dyspozycji gości jest bogate 

zaplecze hotelowo-gastronomiczne a nad bezpieczeństwem czuwa 

stale dyżurujący punkt GOPR. Od kilku lat odbywają się tutaj zawody 

Pucharu Polski w DH.Trasy downhillowe obsługuje ekipa: www.parkrowerowy.plČerná hora - Umrlčí hlavaHorská cyklistika v Kladském hrabství je tak populární, že více cyklistů 

můžete údajně vidět jen v Pekingu a Amsterdamu. S tím rozdílem, že 

oni jezdí do práce, a my pro radost. Kromě stovek kilometrů cyklotras, 

zde máme na polské poměry výjimečný Cyklopark na Černé hoře. Zde 

sjíždějí downhill jezdci a na polských downhill mapách jsou zdejší 

černohorské trasy z důvodu obtížnosti označené umrlčí hlavou. 

Lanovkou se dostane nahoru k více než 8 kilometrové, profesionálně 

upravené trase. Návštěvníci mohou využít ubytovací a stravovací 

možnosti, na jejich bezpečí bdí nepřetržitě místní skupina horské 

služby. Posledních několik let se zde konají závody O pohár Polska 

v DH.
O downhillové trasy pečuje tým: www.parkrowerowy.plCzarna Góra S.A., Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 74 814 1245

www.czarnagora.pl

Kraina Gorskich Rowerow
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Najpopularniejsze trasy:Pętla Gór StołowychKarłów – Pasterka - Droga nad Urwiskiem – 
Batorów - PasterkaPętla Dusznicka przez Zieleniec

Duszniki Zdrój - Torfowisko pod Zieleńcem – 
Zieleniec – Podgórze - Czarny StawTrasa ŚnieżnickaMiędzylesie – Goworów - Nowa Wieś – 

Międzygórze – Jodłów - PisaryTrasa Gór SowichNowa Ruda – Zdrojowisko – Sokolec – 
Wolibórz - PrzygórzeZ Kudowy-Zdroju do KłodzkaKudowa-Zdrój – Dańców - Kulin Kłodzki – 

Złotno – Szczytna – Szczytnik - Polanica-
Zdrój – Pokrzywno - Stary Wielisław - Kłodzko
Jesenicko – orlicka magistralaNáchod – Dobrošov – Deštné v O.h. – Orlické 
Záhoří – Bartošovice – Zemská brána – České 
Petrovice – Mladkov – Králíky – Hanušovice – 
Vikantice – Jeseník
Przez tereny Hrabstwa każdego roku 
przedzierają się maratony szosowe, MTB oraz 
akcje wieloetapowe bike challenge. Informacje 
na ich temat znajdziesz na:
www.klasykklodzki.com www.memorial.bikebrother.pl www.mtbchallenge.com

Nejpopulárnější trasy:Okruh Stolových hor:Karłów – Pasterka - Droga nad Urwiskiem – 
Batorów - PasterkaDusznický okruh přes Zieleniec

Duszniki Zdrój - Torfowisko pod Zieleńcem – 
Zieleniec – Podgórze - Czarny StawSněžnická trasaMiędzylesie – Goworów - Nowa Wieś – 

Międzygórze – Jodłów - PisaryTrasa Sovích hor Nowa Ruda – Zdrojowisko – Sokolec – 
Wolibórz - PrzygórzeZ Kudowy-Zdroje do Kladska Kudowa-Zdrój – Dańców - Kulin Kłodzki – 

Złotno – Szczytna – Szczytnik - Polanica-
Zdrój – Pokrzywno - Stary Wielisław - Kłodzko
Jesenicko-orlická magistrála Náchod – Dobrošov – Deštné v O.h. – Orlické 
Záhoří – Bartošovice – Zemská brána – České 
Petrovice – Mladkov – Králíky – Hanušovice – 
Vikantice – Jeseník

Územím hrabství vedou každý rok silniční 
a MTB maratony a etapy bike challenge. 
Informace o nich najdete na:
www.klasykklodzki.com www.memorial.bikebrother.pl www.mtbchallenge.comZeme pro MTB zaslibena
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Ostre klimaty epok dawnych – Twierdza Kłodzka

Co kieruje nami, że chcemy robić kolejne drogi wspinaczkowe, 

pruć downhillem między pniami drzew, taplać się w błocie podczas 

samochodowych safari, skakać na bunji czy latać na paraglajcie? 

Przekraczanie granic własnego strachu, endorfiny, adrenalina? To 

z pewnością. Ale jest w tym także jakiś wyraźny sentyment do 

twardych czasów, w których nie było kulturowo-technologicznej papki. 

Jakie w istocie były to czasy? Rozumem nie ogarniemy tego nigdy. 

Ale możemy to poczuć w miejscach, które stale noszą piętno tamtych 

epok. Do nich należą mury i korytarze Twierdzy Kłodzkiej, pośród 

których czuje się zapach armatniego prochu i dostrzega cienie dziejów, 

w których biel była biała, a czerń czarna.

Drsné prostředí dávných věků – Kladská pevnost

Co nás vede k tomu, že chceme překonávat další a další horolezecké 

cesty, pádit na kole tryskem z kopce dolů mezi kmeny stromů, plácat 

se v blátě během motosafari, skákat bungee jumping nebo létat na 

padáku? Překonávání hranic vlastního strachu, endorfinu, adrenalinu? 

Určitě ano. Ale je v tom také ještě nějaký zřetelný sentiment ke starým, 

drsným dobám bez kulturně-technologického obalu. Jaké to však byly 

ve skutečnosti časy? Nepochopíme to nikdy. Ale můžeme to pocítit 

v místech, které je stále zřetelný otisk těchto epoch. Patří k nim zdi 

a chodby Kladské pevnosti, ve kterých pocítíte vůni dělostřeleckého 

prachu a zahlédnete stíny dějin, kdy bílá byla bílou a černá černou.

Twierdza Kłodzka

ul. Grodzisko 1, 57-300 Kłodzko 

Tel.: + 48 74 867 34 68

www.twierdza.klodzko.pl

Czynne: od października do marca – 9.00 – 15.00, od kwietnia do 

września – 9.00 – 18.00

Otevřeno: od října do března – 9.00 – 15.00, od dubna do září – 9.00 – 

18.00

Zabytki w
 akcji
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Muzeum wojenne w Králíkach

Muzeum eksponujące przedmioty związane 

z budową i funkcjonowaniem Kralickiego 

obszaru fortecznego.

Czynne: od października do kwietnia - 10.00 

do 16.00; od maja do września - 9.00 - 17.00; 

w poniedziałki muzeum nieczynne.

Vojenské muzeum v Králíkách

Muzeum vystavující předměty spojené 

s výstavbou a provozem Králické pevnostní 

soustavy. 

Otevřeno: od října do dubna - 10.00 do 16.00 

h; od května do září - 9.00 - 17.00; v pondělí 

je muzeum zavřeno.

TIC Československé opevnění Vojenské 

muzeum Králíky

561 69 Králíky, Prostředni Lipka 1

Tel.: + 420 465 632 466, + 420 604 407 901

www.armyfort.com

Kralicki obszar forteczny

Zwiedzanie fortów sprzed II wojny 

światowej.

Czynne: od maja do września codziennie oraz 

w październiku w weekendy.

Godziny zwiedzania: 11.00, 13.00, 15.00; 

możliwe zwiedzanie w innych godzinach 

i terminach po uzgodnieniu z obsługą 

muzeum.

Králický pevnostní systém

Návštěva pevností z doby 2. světové války.

Otevřeno: od května do září denně a v říjnu 

o víkendech. 

Návštěvní hodiny: 11.00, 13.00, 15.00; po 

dohodě s pracovníky muzea je návštěva 

možná i v jiných hodinách a termínech.

Společnost Přátel ČS. opevnění, o.p.s., Luční 

199, 666 03 Hradčany u Tišnova

Tel.: + 420 777 647 114

www.boudamuseum.com 

Rekonstrukcje bitew

W sezonie letnim organizowane są 

rekonstrukcje bitwy o Twierdzę Kłodzką, 

a w rejonie Kralickiego obszaru fortecznego 

odbywa się rekonstrukcja Cihelna Králíky. 

Więcej informacji po adresem:

Rekonstrukce bitev

Během letní sezóny probíhají rekonstrukce 

bitvy o Kladskou pevnost a v oblasti 

Králického pevnostního systému probíhá 

rekonstrukce bitvy Cihelna Králíky. Více 

informace na adrese:

www.zeroborder.info; www.akcecihelna.com

Pam
atky v a
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Zdrowie i piękno – „Wielka Pieniawa” w Polanicy-Zdroju

Po ryzykownej jeździe na rowerze, czy trudach wyprawy na nartach 

na Śnieżnik nie ma rzeczy wspanialszej niż możliwość skorzystania 

z usług gabinetu odnowy biologicznej z wszelkimi nowoczesnymi 

wynalazkami spa&wellness. Hrabstwo Kłodzkie posiada szeroką 

bazę obiektów oferujących takie usługi. Jednym z najbardziej znanych 

jest „Wielka Pieniawa” w Polanicy-Zdroju. Obiekt leży w sercu Parku 

Zdrojowego, otoczony piękną roślinnością sąsiaduje z Pijalnią Wód. 

„Wielka Pieniawa” to kompleks rekreacyjny „Słoneczne Termy Wielka 

Pieniawa”, w którego skład wchodzą m.in. dwa nowoczesne baseny, 

jacuzzi oraz Słoneczna Plaża. 
Zdraví a krása - Wielka Pieniawa v Polanicy-Zdroji

Po náročné a riskantní jízdě nebo obtížném výšlapu na lyžích na 

Králických Sněžník není nic úžasnějšího než návštěva studia 

biologické obnovy s veškerým moderním spa&wellness vybavením. 

V Kladském hrabství je celá škála objektů nabízejících podobné 

služby. Jedním z nejznámějších je Wielka Pieniawa v Polanicy-Zdroji. 

Objekt leží v srdci lázeňského parku, obklopen krásnou zelení, hned 

vedle lázeňského altánu. Wielka Pieniawa je součástí rekreačního 

komplexu Słoneczne Termy Wielka Pieniawa se dvěma moderními 

bazény, vířivkou a Slunečnou pláží. Najdete zde také salón krásy 

a biologické obnovy, lékařské kabinety, holičství, kabinet High Care 

Center, Centrum laserové terapie, solnou jeskyni Galos.SPA Wielka Pieniawa ul. Parkowa 4 57-320 Polanica ZdrójTel.: + 48 74 868 02 17, +48 74 868 03 70
www.wielka.pieniawa.pl

Po zabawach z ogniem - spa&wellness

beauty

youth
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„Proharmonia” w Lądku-ZdrojuGongi i misy, rytuały kąpielowe, masaże, 
rytuały spa, kosmetyka twarzy, driver&spa, naturalna, zdrowa kuchnia.Proharmonie v Lądku-ZdrojiGongy a mísy, koupelové rituály, masáže, 

spa rituály, obličejová kosmetika, driver&spa, přírodní, zdravá kuchyň.ProHarmonia Rezydencja Wellnessul. Leśna 4, 57-540 Lądek-ZdrójTel.: + 48 74 812 08 00www.proharmonia.pl 

„Szarotka” w Zieleńcu„Życiodajny tlen”, „Bogactwo morza”, 
„Skin-fit”, „Z kawiorem i perłą”, „Młodzieńcze usta” – to nazwy niektórych zabiegów oferowanych 

w „Szarotce”.

Szarotka v ZielenciŽivotodárný kyslík, Bohatství moře, 
Skin-fit, S kaviárem a perlou, Mladistvá 
ústa (to jsou pouze názvy pouze několika 
procedur nabízených v Szarotce.

Vital&Spa Resort SzarotkaZieleniec 72, 57-340 Duszniki-Zdrój
Tel.: +48 74 869 71 00www.szarotka.eu

„Zamek na Skale” w TrzebieszowicachSpa działające w oparciu o preparaty 
marki Kurland, Klapp, Thalgo. Wszystko 
w murach historycznego hotelu, którego 
dzieje sięgają średniowiecza.
Zamek na Skale v TrzebieszowicíchHotelové lázně využívající přípravky 

značky Kurland, Klapp, Thalgo. To vše 
v rekonstruovaném historickém sídle, 
jehož dějiny sahají do středověku.
Hotel Zamek na Skale Trzebieszowice 151, 57-540 Lądek-Zdrój
Tel.: +48 74 865 20 00, +48 888 010 555
www.zameknaskale.com.pl

Po zabave s ohnem - spa&wellness
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Z Czomolungmą Sudetów w tle – Schronisko na Śnieżniku

Schronisko wybudowała w 1869 roku królewna holenderska Marianna Orańska, 

właścicielka tutejszych dóbr i sporej części Hagi. To jedno z nielicznych 

schronisk, w których przetrwał wspaniały klimat kultury polskich turystów 

górskich pożartej przez wygodnictwa konsumpcjonizmu. Romantyczne wyprawy 

z dziewczyną, poezja śpiewana, nocne Polaków rozmowy przy kominku 

i czerwonym winie. Te sprawy w aurze szalejącej za oknem śnieżycy lub dzików 

w rui. Tereny Hali pod Śnieżnikiem wykorzystywane są często do zimowych 

akcji survivalowych, w których lubują się twardzi junacy z Czech. Latem widuje 

się w okolicznych chaszczach biwaki spragnionych prawdziwej natury rodaków 

królewny Marianny. Znakomite miejsce na cel wypraw trekkingowych.

Z místní Čomolungmou v pozadí – horská chata na Králickém 

Sněžníku
Horská chata byla postavena v roce 1869 nizozemskou princeznou Marianou 

Oranžskou, majitelskou zdejších panství a části Haagu. Je to jedna z posledních 

chat, kde se dosud uchovalo úžasné klima kultury polských horských turistů, 

likvidované pohodlným konzumním životním stylem. Romantické výšlapy 

s dívkou, folkové a trampské písničky, dlouhé noční rozhovory u krbu a červeného 

vína. Toto můžete prožít za sněhové vánice zuřící za oknem nebo během říje 

divočáků. Hole pod vrcholem Králického Sněžníku jsou často využívané k zimním 

survivalovým akcím, které milují drsní čeští skauti. V létě v okolních křovinách 

zde můžeme vidět rodáky princezny Mariany, toužící po opravdové divočině. 

Vynikající cíl trekkingových výprav.

Schronisko „Na Śnieżniku” im. Zbigniewa Fastnachta

Jacek Fastnacht

57-514 Międzygórze

Tel.: +48 74 813 51 30, kom. 501 63 11 34

Więcej informacji o schronisku i Śnieżniku: www.schroniskonasniezniku.pl

Více informací o chatě a Králickém Sněžníku: www.schroniskonasniezniku.pl
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Na terenie Hrabstwa i jego pogranicza położonych jest 

9 głównych pasm górskich. Najciekawsze miejsca:

V Kladském hrabství a v jeho příhraničí je celkem devět 

hlavních horských pásem. Nejzajímavější místa:

Błędne Skały

w Górach Stołowych

www.pngs.com.pl 

Trójkarski Wierch

w Masywie Śnieżnika

www.stronie.pl, www.snieznik.pl 

Skowronia Góra

w Krowiarkach

www.bystrzycaklodzka.pl 

Puszcza Śnieżnej Białki

w Górach Bialskich

www.bielice.info.pl 

Masyw Jagodnej

w Górach Bystrzyckich

www.bystrzycaklodzka.pl 

Velká Deštná

w Górach Orlickich

www.duszniki.pl 

Smrk
w Górach Złotych – Rychlebach

www.rychleby.cz www.ladek.pl

Praděd
w Jesenikach

www.jeseniky.net 

Hvězda
w Broumovskich stěnach

www.broumovsko.cz

Kladskym
 hrabstvi

m po vlast
nich

Bludné skály

ve Stolových horách

www.pngs.com.pl

Trójkarski Wierch

v masívu Králického Sněžníku 

www.stronie.pl, www.snieznik.pl

Skowronia Góra

v pásmu Krowiarky

www.bystrzycaklodzka.pl

Rezervace Sněžné Bělé

v Bělských vrších

www.bielice.info.pl

Masiv Jagodné

v Bystřických horách

www.bystrzycaklodzka.pl

Velká Deštná

v Orlických horách

www.duszniki.pl

Smrk
v Rychlebských horách - Górach Złotých

www.rychleby.cz www.ladek.pl 

Praděd
v Jeseníkách

www.jeseniky.net

Hvězda
v Broumovských stěnách

www.broumovsko.cz

foto: Tomasz Gmerek

nordic walking
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Bonanza po naszemu - Rancho Panderoza
Czy można wyobrazić sobie piękniejszy sposób na przemierzanie górskich 

ostępów, łąk i hal, niż na grzebiecie konia? Błogie przemieszczanie się 

przed obrazami kolejnych panoram i widoków rozpieszczających naszą 

potrzebę obcowania z pięknem. Z pełną świadomością pracującego pod 

nami zwierzęcia o potężnych możliwościach. Jeszcze 20 lat temu był 

to sport zupełnie elitarny. Dzisiaj niemal w każdej gminie Hrabstwa 

znajdziemy ośrodek jeździecki. Jeden z nich prowadzi położone nad 

Dusznikami-Zdrojem Rancho Panderoza. Usytuowane pośród polan 

polskiej części Gór Orlickich oferuje zasobną stajnię, gościnne pokoje, 

wyżywienie i szlaki z zachwycającymi punktami widokowymi. Dodajmy, 

że blisko stąd do czeskiego schroniska „Číhalka” serwującego na okrągło 

specjały czeskiej kuchni.
Bonanza na náš způsob - Rancho Panderoza
Je možné si představit krásnější způsob zdolávání horských končin, luk 

a holí než na koňském hřbetě? Blahé střídání dalších a dalších panoramat 

a výhledů rozmazlují naši potřebu kochat se krásou. S vnímavostí 

k namáhajícímu se zvířeti s velkými možnostmi pod námi. Ještě před 

20 lety to byl sport pouze pro elitu. Dnes téměř v každé obci Kladského 

hrabství můžeme najít jízdárnu. Jedna z nich je v Rancho Panderoza 

Duszniků-Zdroje. Ranč mezi loukami v polské části Orlických hor nabízí 

dobře vybavenou stáj, hostinské pokoje, stravu a stezky s úžasnými 

vyhlídkovými body. Doplňme, že odsud je to jen kousek k horské chatě 

Číhalka, nabízející po celou dobu speciality české kuchyně.
Rancho Panderoza ul. Podgórze 24, 57-340 Duszniki Zdrój 
Tel.: +48 74 866 91 29www.panderoza.pl

Czynne cały rok.Otevřeno po celý rok.

Tam, gdzie pasa sie konie

hippika
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Kłodzka RóżaOśrodek jeździecki prowadzi zajęcia: dla początkujących i zaawansowanych, dla dzieci i dorosłych, treningi sportowe, wyjazdy w teren, zajęcia z hipoterapii.

Kladská růžeJezdecké středisko nabízí program pro začátečníky i pokročilé, pro děti a dospělé, sportovní tréninky, projížďky v terénu, hipoterapii.
Ośrodek Jeździecki Kłodzka RóżaŚwiecko 57, 57-441 BożkówTel.: +48 608 502 499www.klodzkaroza.bloog.pl

Czynne: od poniedziałku do piątku – 15.00 – 19.30, sobota – 10.00 – 18.30, niedziela – nieczynne.

Otevřeno: od pondělí do pátku – 15.00 – 19.30, sobota – 10.00 – 18.30, neděle – zavřeno.

Stajnia Słoneczna DolinaStajnia położona w pobliżu Lądka-Zdroju na przepięknych wzgórzach Krowiarek. Stajnia liczy ok. 10 koni. Oferta dzienna: wyjazd na jeden dzień, nauka jazdy konnej, lekcja ekologii, obiad, ognisko z kiełbaskami.
Stáj Slunečná dolina Stáj se nachází v blízkosti Lądku-Zdroje v krásném pohoří Krowiarky. Stáj chová asi 10 koní. Denní nabídka: jednodenní výjezd, výuka jízdy na koni, hodiny ekologie, táborák s opékáním špekáčku.

Słoneczna DolinaStójków 46, 57-540 Lądek-ZdrójTel.: +48 74 81 47 960, +48 665 290 245, +48 693 908 857www.slonecznadolina.pl
Czynne cały rok.Otevřeno po celý rok.

Tam kde se pasou kone
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Na „Elektrickim balu” - Adrszpaskie i Teplickie Skały

Według amerykańskiego magazynu „Climbing”, Adrszpaskie i Teplickie Skały, 

to najlepszy w świecie rejon do uprawiania wspinaczki piaskowcowej. Jest 

tutaj ok. 1000 turni i ponad 3000 dróg wspinaczkowych do 120 m wysokości. 

Według japońskich turystów, co widać na zdjęciach, które sobie tutaj robią, 

to jeden z nielicznych na świecie rejonów, jakie powodują u tej niezwykle 

ruchliwej nacji utratę kontroli nad mięśniami twarzy, co potocznie zwiemy 

„opadem szczęki ze zdziwienia”. Labirynty z piaskowcowych drapaczy chmur, 

wystawne wodospady i górskie jeziora, widokowe platformy i dzika przyroda 

skumulowane do mikrokosmosu miasteczka stworzonego przez naturę. 

Trudno się dziwić, że się tak bardzo dziwią.

Położenie: przy granicy polsko-czeskiej, 15 km od Tłumaczowa lub Kudowy 

Słone.

Więcej na: www.adrspach.cz i www.broumovsko.cz

Na Elektrickém bálu - Adršpašské a Teplické skály

Podle amerického magazínu Climbing představují Adršpašské a Teplické skály 

nejlepší horolezeckou oblast na světě. Je zde na 1000 strmých skal a více než 

3000 horolezeckých cest až 120 metrů vysokých. Podle japonských turistů, 

jak je zřejmé ze snímků, které si tady pořizují, je to jedna z mála oblastí na 

světě, která u tohoto mimořádně čilého národa způsobuje ztrátu kontroly nad 

obličejovými svaly, což hovorově znamená, že jim „spadla čelist“. Labyrinty 

pískovcových mrakodrapů, výstavní vodopády a horská jezera, vyhlídkové 

plošiny a divoká příroda soustředěné do mikrokosmu skalního města 

vytvořeného přírodou. Nelze se tedy divit, že se někdo diví. 

Poloha: u polsko-české hranice, 15 kilometrů od Tlumačova nebo Kudowy 

Słone.

Více na: http://www.adrspach.cz/ a www.broumovsko.cz

Zloic 
7-, 4R w Adrszpach

u
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Park Narodowy Gór Stołowych

W Górach Stołowych – gdzie wspinamy się 

w piaskowcach – władze Parku Narodowego 

wyznaczyły 6 obszarów, w których można się 

wspinać. Są to: Szczeliniec Wielki - ściany południowo 

wschodnie, Narożnik - Czerwona Woda, Kopa Śmierci od 

Narożnika do Trzmielowej Jamy, Pod Starym Biwakiem, 

Radkowskie Baszty, Filary Skalne.

Więcej na: www.pngs.com.pl 

Národní park Stolových hor

Ve Stolových horách, kde šplháme po pískovcových 

skalách, je vyznačeno šest oblastí vymezených pro 

horolezectví. Jsou to Velká Hejšovina (Szczeliniec 

Wielki) - jihovýchodní stěny, Narożnik - Červená Voda, 

Kopa Śmierci od Narożniku do Trzmielowé Jamy, Pod 

Starym Biwakiem, Radkowskie Baszty, Filary Skalne.

Více na: www.pngs.com.pl

Skałki Lądeckie

Skałki Lądeckie usytuowane są na południe od Lądka-

Zdroju, na stokach Karpiak i Trojana. Wspinamy się 

w gnejsach po ospitowanych drogach różnej trudności.

Więcej na: www.ladek.pl

Landecké skalky

Landecké skalky (Skałki Lądeckie) najdete jižně od 

Lądka-Zdroje, na svazích vrchu Karpiak a Trojan. 

Vystupujeme po rulových skalách různé obtížnosti, 

vyznačených a vybavených jisticími body.

Více na: www.ladek.pl

Festiwale filmowe

Na terenie Hrabstwa Kłodzkiego i na jego pograniczu 

odbywają dwa duże festiwale filmowe o tematyce 

górskiej. Są to wielkie wydarzenia z filmami 

z całego świata oraz szeregiem atrakcji 

towarzyszących od spotkań z ludźmi gór po 

znakomite koncerty muzyczne.

Przegląd Filmów Górskich im. Andrzeja 

Zawady w Lądku-Zdroju, od 1995 r., wrzesień.

Więcej na: www.przeglad.ladek.pl

Mezinárodní Horolezeckí Filmový Festiwal 

w Teplicach nad Metují, od 1983 r., sierpień.

Więcej na: www.horolezeckyfestival.cz

Filmové festivaly

V oblasti Kladského hrabství a v jeho 

příhraničí se konají dva velké filmové 

festivaly s tématikou věnovanou horám. Jsou 

to setkání s filmy z celého světa a řadou 

doprovodných atrakcí, počínaje setkáními až 

po výborné hudební koncerty. 

Přehlídka Filmů s tématikou hor Andrzeje 

Zawady v Lądku Zdroji, od r. 1995,září.

Více na: www.przeglad.ladek.pl

Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích 

nad Metují, od r. 1983, srpen.

Více na: www.horolezeckyfestival.cz 

Vystup 
7-4R v A

drspa
chu








