
  

 

VELKÝ OKRUH ČESKO-POLSKÝM POHRANIČÍM 

KLADSKO (KŁODZKO)   8 

Město leží na historické trase mezi Prahou a Vratislaví (Wroclaw). Kulturní bohatství 
Kladska jej řadí k nejkrásnějším městům Dolního Slezska. Dominantou je zdejší mo- 
hutná pevnost rozprostírající se na kopci, na okraji historického centra. Pevnost vznik- 
la za rakouské vlády v 17. století a dnes návštěvníkům nabízí prohlídky unikátního 
podzemního labyrintu chodeb. Při pohledu z valů pak oceníte krásný výhled na město 
a jeho okolí. Za pozornost stojí také gotický most sv. Jana se šesti barokními sochami, 
který bývá často označován jako miniaturní verze Karlova mostu v Praze. Zavítat mů- 
žete také do bývalého jezuitského kláštera, kde nyní sídlí místní muzeum. 
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Vratislav (Wroclaw) – 91 km 

Regionální turistické centrum Kladsko 
Plac B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko 
E-mail: rit@um.klodzko.pl 
www.klodzko.pl 

CO MUSÍTE VIDĚT 
Severně od města se táhne údolí s největší koncentrací horských masivů v Dol- 
ním Slezsku. Úsek mezi Bardo a Lawica je proto jedním z nejlepších míst v Polsku 
pro rafting. Splouvání nenáročné řeky s horským charakterem je skvělou kom- 
binací sportu a rekreace. Trasa je dlouhá 15 km a její zdolání vám zabere 3–4 
hodiny. Kousek dál na severovýchod se můžete zastavit ve městečku Zabkowi- 
ce Slaskie, dříve známé jako Frankenstein. Nedaleká Stříbrná Hora vám 
umožní nahlédnout do své unikátní pevnosti (→ s. 60), která je největším hor- 
ským objektem tohoto typu v Evropě. Pokud patříte k cyklistickým nadšencům, 
tak určitě nevynechejte možnost projet se po vyhlášené síti cyklotras – Strefa 
MTB Sudety Ve městě Dzierzoniów zase můžete nahlédnout do synago- 
gy, jež je jedním z mála dochovaných židovských chrámů v Dolním Slezsku, 
které přežily Křišťálovou noc. 
 
 
 

Dzierzoniów zase můžete nahlédnout do synago- Ve městě 
gy, jež je jedním z mála dochovaných židovských chrámů v Dolním Slezsku, 
které přežily Křišťálovou noc. 

Zabkowice Slaskie – 23 km od Kladska 
Město je proslavené nejen svou šikmou věží, ale také hrůznou historií z roku 
1606, která měla inspirovat Mary Shelley k sepsání slavného románu Franken- 
stein. Šikmou věž, jejíž výška dosahuje 34 m a odklon od svislé osy činí 2,14 m, 
se nachází nedaleko náměstí. Stavba pochází z počátku 15. století a dnes slouží 
jako vyhlídková věž. 

Víte, že…? V roce 1606 vypukl ve městě mor šířící se závratnou rych- 
lostí. Po nějaké době se ukázalo, že skupina osmi hrobníků využila epide- 
mie ke svému obohacení a také děsivým rituálním praktikám. Z nakaže- 
ných mrtvol měli vyrábět smrtící prášek, který rozptýlili ve vyhlédnutých 
domech. Po smrti jejich obětí pak domy vyrabovali a některá z těl využili 
k temným rituálům. 
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 TIP!  V rámci workshopů si můžete dokonce vytvořit vlastní list papíru.  

 TIP!  Skupinám se po předchozí domluvě nabízí 
jedinečný zážitek v podobě výroby tradičního do-
mácího másla. 

Strefa MTB Sudety – 35 km od Kladska 
Jedná se i největší systém značených MTB tras v Polsku. K dispozici máte více 
jak 500 km v oblastech Bielawa, Dzierzoniow, Gluszyca, Mieroszow, Nowa Ruda, 
Pieszyce, Srebrna Gora a Walim. Některé z nich vedou bezprostředně na hranici 
Bikeresortu Broumovsko.

Dzierzoniów – 42 km od Kladska
Místní synagoga byla vybudována v roce 1875 a zachovala se i během 2. světové 
války, jelikož sloužila ke správním účelům Hitlerjugend. Po válce se sice opět vrá-
tila ke své původní funkci, ale v 70. letech došlo k nucenému odsunu Židů a na 
začátku 80. let byla synagoga uzavřena. V  současné době se židovská nadace 
snaží vrátit tomuto místu život a proměnit ji v místo setkání s dějinami, nábožen-
stvím a židovskou kulturou.

Filumenistické muzeum,
Kladská Bystřice (Bystrzyca Kłodzka)
– 18 km od Kladska
Muzeum o  historií požárnictví a  regionu. Hlavní mu-
zejní sbírky tvoří předměty nehořlavých věcí a  také 
pojistek, benzínu, plynu, elektrických, chemických za-
palovačů, kovových a kamenných škatulí, jakož i obalů 
a štítků z Polska, evropských zemí a  celého světa.

Muzeum papíru, Duszniki-Zdroj – 22 km od Kladska
V roce 1562 byl starý papírenský mlýn přeměněn na muzeum papírnictví, kde 
se dodnes papír vyrábí. Během prohlídky na vlastní oči uvidíte, jak se metodou, 
známou od středověku, papír vyrábí.

Muzeum lidové kultury Sudetského 
pohoří, Pstrążna 
– 35 km od Kladska
Skanzen původních chalup a  venkovského hospo-
dářství. Doporučujeme okusit vesnický chléb pečený 
podle tradiční receptury a k němu např. ručně tluče-
né máslo z kravského mléka. Od jara do podzimu zde 
probíhá mnoho akcí spojených s prezentací venkov-
ského života a s ním souvisejících povinností.

Pokud vás cesta zavede západním směrem od Kladska, zastavte se v lázeň-
ských městech Duszniki-Zdroj a Kudowa-Zdroj, kde můžete navštívit zajímavé 
expozice místních muzeí. A kousek od česko-polských hranic se rozprostírá Ná-
rodní park Stolové hory s unikátním skalním městem a překrásnými výhledy. 

www.muzpap.pl 

www.muzeum-filumenistyczne.pl

Hejšovina, Národní park Stolové hory
– 35 km od Kladska
Pískovcový vrch se vypíná do výšky 920 m a podob-
ně jako Adršpašské skály láká každoročně k prohlíd-
ce tisíce návštěvníků. Hejšovina je labyrintem puklin, 
chodeb, skalních věží a roztodivných útvarů. 

www.pngs.com.pl 
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ČERVEN

Festival pevnosti,
Stříbrná Hora

ČERVENEC

Mezinárodní taneční festival, Lądek-Zdrój
Papírový festival, Duszniky-Zdrój

SRPEN
Dny pevnosti, Kladsko
Chopinův mezinárodní festival, Duszniky-Zdrój

Rašeliniště pod Zielencem – 30 km od Kladska
U největšího turistického střediska polské části Orlických hor, Zielence, se rozpro-
stírá rozsáhlé rašeliniště, ve kterém pramení řeka Orlice. Rozloha rašeliniště činí 
přes 218 ha a jeho stáří je odhadováno na 7600 let. Přírodní rezervací vede zelená 
turistická stezka, ze které vybíhají 2 povalové chodníky. První vás zavede do se-
verní části nazvané Topielsko, kde najdete přístupnou vyhlídkovou věž. Druhým 
chodníkem se pak dostanete do části Czarne Bagno. Na území rezervace žije 
velké množství vzácných rostlinných i živočišných druhů. 

Medvědí jeskyně, Kletno
– 35 km od Kladska
Medvědí jeskyni najdete v  masivu Krá-
lického Sněžníku, nedaleko obce Kletno. 
Jedná se o  největší jeskyni v  polských 
Sudetech a také jednu z nejhlubších v ce-
lém Polsku. Unikátní mikroklima jeskyně 
udržuje stálou teplotu okolo 6°C a vlhkost 
vzduchu je zde 100%. Prohlídková trasa 
vás po pohodlném chodníku provede 
středním patrem jeskyně. Počet vstupů 
za den je omezený, proto doporučujeme 
prohlídku po předchozí rezervaci. 

Uranový důl, Kletno – 35 km od Kladska
V oblasti kolem Kletna se již od středověku těžila ruda pro tavení železa, stříbra 
a mědi. Těžba uranu zde započala v roce 1948 na popud Sovětského svazu, který 
pátral po zdrojích uranu k výrobě atomové bomby. Během pěti let fungování 
dolu bylo vyraženo celkem 37 km chodeb. Za tu dobu se vytěžilo na 20 tun 
uranu. Od roku 2002 je zde přístupná 200 m dlouhá turistická trasa, která ná-
vštěvníky seznamuje s kolekcí minerálů a hornického vybavení. 

Stezka v oblacích, Dolní Morava – 55 km od Kladska
Díky stezce, vybudované v roce 2015, máte jedinečnou příležitost projít se v ko-
runách stromů ve výšce 1116 m a užít si výhled na okolní horské masivy. Svým 
tvarem má stavba připomínat let nočního motýla. Na vrchol 55 m vysoké stavby 
se dostanete po síti dřevěných cest, ale k přesunu z jednoho patra do druhého 
můžete vyzkoušet atrakci zvanou „rukáv“, vyrobenou z husté sítě provazů. 

www.kletno.pl

www.dolnimorava.cz/stezka-v-oblacich 

Co navštívit vydáte-li se jižně 
od Kladska? Rozhodně unikátní 
rašeliniště pod Zielencem 
lákající k nenáročným procház-
kám, jednu z  nejkrásnějších 
polských jeskyní nebo bývalý 
uranový důl   1  v  obci Klet-
no. Když budete pokračovat až 
do České republiky, zastavte se 
také v  Dolní Moravě a  pro-
jděte se stezkou v oblacích. 

 Víte, že…?  Roste zde bříza trpasličí (Betula nana), která je typická spíše 
pro Skandinávii a Grónsko a v Polsku se vyskytuje pouze ve třech lokalitách.  

 Víte, že…?  Během doby ledové vznikly v  jeskyni nánosy bohaté na 
pozůstatky tehdy žijících živočichů. Největší množství těchto pozůstatků 
pochází právě z medvěda jeskynního, po němž byla jeskyně pojmenována. 

 TIP!  K rychlé cestě dolů využijte 100 m dlouhý tobogán. 

PRAVIDELNÉ AKCE
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