Putování za pítkem
Wędrówki do pijalni wód

Voda je základ života.

„Naši předkové toho věděli o vodě a krajině mnohem víc, než víme my dnes. Zřejmě
těch informací objemově nebylo tolik jako nyní, nebyly podpořené vědeckými studiemi,
ale zato vycházely ze staleté zkušenosti.“
Režisér Petr Krejčí, autor pořadu České televize Krajinou domova

Již od prehistorických dob si lidé uvědomovali životní důležitost této,
svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi, naprosto unikátní tekutiny. Jestliže se navíc při svém koloběhu prodírá vrstvami země a je při
tom obohacena plyny, ionty, solemi a jinými minerály, vyvěrá na povrch
jako minerální voda, slovy středověkých alchymistů aqua mineralis
a stává se pro nás důležitým zdrojem látek podporujících naše zdraví.
Většina čtenářů pravděpodobně navštívila „západočeský trojúhelník“
lázeňských měst v okolí Karlových Varů, ale již méně lidí zná lázeňskou
oblast v česko-polském příhraničí, rozkládající se mezi Broumovskými
stěnami a masivem Králického Sněžníku. Na obou stranách státní hranice najdeme místa s minerálními prameny, jejichž léčivé vlastnosti
jsou vědecky prokázány.
Stolové hory jsou bohaté na vodu
Góry Stołowe obfitują w wodę

Skalákova studánka v Maternici
Źródełko Skalákova studánka w Maternicy
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Právě pro lepší seznámení široké veřejnosti vznikl projekt Aqua
Mineralis Glacensis, jehož hlavním cílem je vytvoření Česko-polského
lázeňského okruhu využívajícího potenciálu unikátních minerálních vod, zvýšení návštěvnosti regionu, oživení, zatraktivnění prostranství a objektů kulturního dědictví. Nejen
z historických důvodů, ale především pro budoucnost,
chtějí partneři projektu zachovat tuto nabídku cestovního ruchu prostřednictvím revitalizace parků
a souvisejících staveb. Aby se tak zvýšila nabídka
turistům a zatraktivnění nejen partnerských měst,
ale i celé Kladské oblasti, bohaté četným výskytem zdrojů minerálních a léčivých vod.“
Partnery projektu jsou města Náchod jako
hlavní partner a dále města Hronov, Duszniki
-Zdrój a Kudowa-Zdrój.
Projekt Aqua Mineralis Glacensis je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Evropského
fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR
prostřednictvím programu IInterreg V-A Česká republika
– Polsko 2014–2020 (CZ.11.2.45/0.0/15_003/0000266).

Co projekt přinese a jaké výstupy zajišťují jednotliví
partneři:
Náchod

Revitalizace lokality Malých lázní v Bělovsi, výstavba nového prameníku,
kolonády a výstavních prostor v replice Vily Komenský.
Porcelánová pítka, informační tabule, vytvoření webových stránek projektu
– ucelené informace o projektu.

Hronov

Revitalizace parku Aloise Jiráska.
Brožurka pro všechny partnery projektu, mapa cykloputování v Českopolském lázeňském okruhu pro všechny partnery projektu, informační
tabule (mapa jednotlivých pítek v Česko-polském lázeňském okruhu)
a reklamní rozhlasový spot.
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Kudowa-Zdrój

Revitalizace rybníku a prameníku.
Miniatury pítek – vytvořeny mobilní miniatury všech pítek se směrovými
šipkami k pítkům ostatních partnerů jako hmotný prostředek propagace celého Česko-polského lázeňského okruhu na akcích cestovního
ruchu (veletrhy, umístění v IC partnerů), informační tabule, propagační
materiály a organizace akce.

Duszniki-Zdrój

Modernizace alejí (promenády), dva nové prameníky Felix a Agata,
modernizace vodního toku.
Zpracování filmu o Česko-polském lázeňském okruhu, informační
tabule, organizace akce, úprava webové stránky.
Z rozhledny na vrchu Signál nad Hronovem. Před hraničním pohořím je vidět Kudowa-Zdrój
a Náchod. Za vrcholem Orlických hor Vrchmezí 1084 m n. m. (Orlica) leží Duszniki-Zdrój
Z wieży widokowej na szczycie Signál nad Hronovem. Przed granicznym pogórzem widać
Kudowę-Zdrój i Náchod. Za szczytem Gór Orlickich, Orlicą (1084 m n.p.m.), leżą Duszniki-Zdrój

Co projekt przyniesie i jakie przedsięwzięcia realizują
poszczególni partnerzy:
Náchod

Rewitalizacja rejonu Małego Zdroju (Malé lázně) w Bělovsi, budowa
nowego ujęcia wody, promenady spacerowej i pomieszczeń wystawienniczych w replice willi Komenský.
Porcelanowe pijałki, tablica informacyjna, stworzenie stron internetowych
projektu – kompleksowe informacje o projekcie.

Hronov

Rewitalizacja parku Aloisa Jiráska.
Folder dla wszystkich partnerów projektu, mapa wędrówek rowerowych
po Polsko-Czeskim Szlaku Uzdrowiskowym dla wszystkich partnerów projektu, tablica informacyjna (mapa poszczególnych pijalni na Polsko-Czeskim
Szlaku Uzdrowiskowym) oraz radiowy spot reklamowy.

Východ slunce nad mlhavým údolím v Bystřických horách
Wschód słońca nad mglistą doliną w Górach Bystrzyckich

Właśnie w celu rozpropagowania w społeczeństwie wiedzy o tych miejscach powstał projekt pn. Aqua Mineralis Glacensis, który obejmuje
stworzenie Polsko-Czeskiego Szlaku Uzdrowiskowego w formie trasy okólnej wykorzystującej potencjał unikatowych wód mineralnych, zwiększenie
ruchu turystycznego w regionie, ożywienie, uatrakcyjnienie miejsc i obiektów dziedzictwa kulturowego. Nie tylko ze względów historycznych, lecz
przede wszystkim w aspekcie przyszłości partnerzy projektu pragną utrzymać tę ofertę turystyczną poprzez rewitalizację parków i obiektów towarzyszących. Dzięki temu wzbogaci się ofertę dla turystów i uatrakcyjni nie
tylko partnerskie miasta, ale także cały region kłodzki, który charakteryzuje
się licznie występującymi źródłami wód mineralnych i leczniczych.

Kudowa-Zdrój

Rewitalizacja stawu i pijalni.
Miniatury pijalni – stworzono mobilne miniatury wszystkich pijalni ze
strzałkami kierunkowymi do pijalni pozostałych partnerów jako materialne
narzędzie promocji całego Polsko-Czeskiego Szlaku Uzdrowiskowego podczas wydarzeń turystycznych (targi, ekspozycja w punktach informacji turystycznej partnerów), tablica informacyjna, materiały promocyjne i organizacja imprez.

Duszniki-Zdrój

Modernizacja alei (promenady), dwa nowe ujęcia Felix i Agata, zagospodarowanie cieku wodnego.
Opracowanie filmu o Polsko-Czeskim Szlaku Uzdrowiskowym, tablica
informacyjna, organizacja imprezy, modyfikacja strony internetowej.

Partnerami projektu są miasto Náchod będące partnerem wiodącym oraz
miasta Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój oraz czeski Hronov.
Projekt Aqua Mineralis Glacensis współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
RCz za pośrednictwem programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014
–2020 (nr CZ.11.2.45/0.0/15_003/0000266).
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HRONOV
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Geologie oblasti minerálních pramenů
Kladského pomezí
Oblast Náchodska a Kladského pomezí je geologicky nesmírně pestrá
a zajímavá. Historie jejího vývoje je zapsaná v usazených, přeměněných
i sopečných horninách, a také ve zkamenělinách, které vyprávějí o tehdejším životě.
Její vývoj započal už ve starohorách před půl miliardou let, v době,
kdy se na Zemi teprve rozvíjel život. Ve starších prvohorách zde bylo
moře. Oblast se nacházela na jižní polokouli a během celé geologické
historie se postupně posouvala na sever. Z tohoto nejstaršího období
se v okolí zachovaly různé přeměněné horniny, jejichž stáří se nedá spolehlivě určit.
Ve druhé půlce prvohor před 300 miliony let došlo ke srážce okolních
kontinentů, mořské dno se vyvrásnilo a tato oblast se stala součástí
okraje obrovského kontinentu Pangea. Mezi horskými hřbety se vytvořilo široké údolí, jehož dno bylo mezi nimi hustě zarostlé plavuněmi,
přesličkami a kapradinami. Kmeny zapadaly do močálu, v němž začalo
vznikat černé uhlí. Podle něj období dostalo jméno karbon. Tehdejší
příroda nikoli náhodou připomínala tropický prales. Zdejší oblast se totiž nacházela přesně na rovníku a pomalu se pohybovala dále na sever.
Ještě před koncem prvohor v období permu se klima začalo vysušovat.
Přesličky a plavuně nahradily starobylé typy jehličnanů. Z této doby
jsou v oblasti zachovány například nápadné červené pískovce.
Superkontinent Pangea před jeho postupným rozpadem před 175 miliony let
Superkontynent Pangea przed jego stopniowym rozpadem 175 milionów lat temu
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Dělení superkontinentu na menší celky v první třetině druhohor (trias)
Podział superkontynentu na mniejsze elementy w pierwszej tercji mezozoiku (trias)

Suché polopouštní podmínky přetrvaly až do první třetiny druhohor.
Superkontinent se začal opět postupně rozpadat na menší celky a mezi
ně proniklo moře. Nejvíce druhohorních hornin zde zanechalo moře
z období křídy, neboť v té době byla hladina vůbec nejvyšší v historii Země. Globální oteplení totiž rozpustilo ledové čepičky na pólech
a zvedlo mořskou hladinu, která zaplavila velké plochy kontinentů.
Střední Evropa se ocitla v mělkém tropickém moři, z něhož vystupovalo několik větších ostrovů. Zvětraliny z těchto ostrovů se usazovaly
na mořském dně a vytvářely vrstvy opuk a zvláště pískovců, z nichž jsou
utvořena dnešní skalní města. Koncem druhohor se africký kontinent
intenzívně tlačil na evropskou desku a způsobil, že se velká část Evropy vynořila. Moře ustoupilo a koncem křídy se zdejší oblast znovu
stala souší.
Ve třetihorách tlak africké desky pokračoval a ve střední Evropě způsobil rozlámání zemské kůry, mnohdy v místech, kde už byly „zhojené“
zlomy z prvohor. V oblasti Kladského pomezí byly vytvořeny hluboké
zlomy, které protínají předchozí horniny vytvořené v prvohorách i druhohorách. Po dobu třetihor i čtvrtohor zdejší krajina podléhala erozi
a popsaná geologická stavba byla obnažena do dnešní podoby.
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Jak ale toto všechno souvisí s minerálními prameny? Předně je třeba
říci, že díky množství propustných hornin i členitému reliéfu jsou Broumovsko, Náchodsko i Kladská kotlina významnými vsakovými oblastmi,
které pojímají obrovské množství dešťové vody. Tu potom vydávají prostřednictvím pramenů, studen a vrtů jako velice kvalitní pitnou vodu.
Pochází z malých hloubek, většinou z druhohorních pískovců, a nemá
nijak výrazný obsah minerálních látek. Část vody se dostává do větších
hloubek, kde setrvává dlouhou dobu a obohacuje se o minerály a plyny.
Tyto minerální vody se čerpají u Hronova, Náchoda a na polské straně
u obcí Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Bobrowniky a Polanica-Zdrój. Společně tvoří takzvanou náchodsko-kladskou kyselkovou oblast. Vývěry
jsou vázány na hluboké zlomy, které oblastí procházejí od severozápadu
k jihovýchodu, a také na boční zlomy, které jsou k nim orientovány

příčně. Zlomy se minerální voda dere z velkých hloubek k povrchu.
Bylo zjištěno, že minerální voda přirozeně vystupuje jen v místech,
kde jsou ve zlomech promyté kanály (Jetel a Rybářová, 1978). Vývěry byly
v minulosti zaznamenány v korytech říček, ve studních a při stavebních
pracích (Krásný a kol., 2012). Později byly zastiženy vrty a z nich jsou dodnes
některé čerpány.
Všem pramenům v oblasti je společné, že jsou studené, mají nápadně
vysoký obsah iontů železa, arzenu a rozpuštěné plyny oxidu uhličitého.
Celkový obsah minerálů výrazně kolísá mezi 0,7-7 gramy na litr. Prvkovým složením se prameny liší a tyto rozdíly jsou dány odlišným geologickým i fyzikálním prostředím v místě jejich vzniku. Odlišnosti ve složení pak předurčují jejich využití pro konzumaci nebo i léčebné účely.
Boris Ekrt

Geologická stavba Kladského pomezí s vyznačenými zlomy zemské kůry
Budowa geologiczna pogranicza kłodzkiego z zaznaczonymi uskokami skorupy ziemskiej

Využitá literatura:

Hronov

Jetel J., Rybářová L. (1978): Minerální vody Východočeského kraje. Ústřední ústav
geologický. 228 str.
Krásný J., Císlerová M., Čurda S., Datel J. V., Dvořák J., Grmela A., Hrkal Z., Kříž H.,
Marszalek H., Šantrůček J., Šilar J. (2012): Podzemní vody České republiky, Regionální
hydrogeologie prostých a minerálních vod. Česká geologická služba, Praha. 1143 str.

Geologia obszaru źródeł mineralnych pogranicza
kłodzkiego
Kudowa-Zdrój
Náchod

Duszniki-Zdrój

Legenda / Legenda
minerální prameny
źródła mineralne
členská města AMG
miasta należące do AMG
geologické zlomy
uskoki geologiczne
státní hranice
granica państwa
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Polanica
-Zdrój

usazené horniny (druhohory - křída)
skały osadowe (mezozoik - kreda)
usazené horniny (druhohory - trias)
skały osadowe (mezozoik - trias)
usazené a sopečné horniny (mladší prvohory - perm)
skały osadowe i wulkaniczne (młodszy paleozoik - perm)
usazené horniny (mladší prvohory - karbon)
skały osadowe (młodszy paleozoik - karbon)

přeměněné horniny (?starohory až prvohory)
skały metamorficzne (?proterozoik do paleozoiku)
magmatické horniny (starohory až ?prvohory)
skały magmowe (proterozoik do ?paleozoiku)
přeměněné horniny (starohory)
skały metamorficzne (proterozoik)

Obszar ziemi nachodzkiej i pogranicza kłodzkiego jest pod względem geologicznym bardzo bogaty i ciekawy. Historia jego rozwoju zapisana jest
w skałach osadowych, metamorficznych i wulkanicznych oraz w skamieniałościach opowiadających o dawnym życiu.
Zaczął się on kształtować już w proterozoiku, pół miliarda lat temu, w czasie,
gdy na Ziemi dopiero powstawało życie. W starszym paleozoiku było tu
morze. Obszar znajdował się na południowej półkuli i w czasie całej historii
geologicznej stopniowo przesuwał się na północ. Z tego najstarszego okresu
zachowały się w okolicach różne skały metamorficzne, których wieku nie da
się z całą pewnością określić.
W drugiej połowie paleozoiku, 300 milionów lat temu, okoliczne kontynenty się zderzyły, dno morskie się pofałdowało i tereny te stały się częścią
obrzeży gigantycznego kontynentu Pangea. Między górskimi grzbietami
ukształtowała się szeroka dolina, której dno było gęsto porośnięte widłakami,
skrzypami i paprociami. Pnie zapadały się w mokradłach, w których zaczął
powstawać węgiel kamienny. Od niego pochodzi nazwa tej ery – karbon.
Ówczesna przyroda nie przez przypadek przypominała tropikalną puszczę.
Tutejsze tereny znajdowały się bowiem dokładnie na równiku i powoli prze-
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m n. m. Dlouhý vrch
1000 (698,3 m n. m.)
900

Adršpašsko-teplické
skály
Metuje

800

Masiv Skalniak / Bor
Błędne skały
Skalniak / Bor

skalský zlom
uskok skalski

Metuje Metuje

Teplice
nad Metují

Metuje

Metuje

Radešov

(852,8 m n.p.m.)

Nízká Srbská

(918,5 m n.p.m.)

(841)

Przełęcz Lisia
(790 m n.p.m.)

m n p.m.
1000
900
800

700

700

600

600

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100

křemenné kvádrové pískovce (mladší druhohory)
piaskowce kwarcowe (młodszy mezozoik)

slínovce a jílovce (mladší druhohory)
margle i iłowce (młodszy mezozoik)

písčité a prachovité slínovce (mladší druhohory)
margle piaszczyste i mułowcowe (młodszy mezozoik)

Příčný geologický řez Policka a Kladského pomezí
Poprzeczny przekrój geologiczny ziemi polickiej i pogranicza kłodzkiego

mieszczały się dalej na północ. Jeszcze przed końcem ery paleozoicznej
w okresie permu klimat zaczął się osuszać. Skrzypy i widłaki zostały zastąpione dawnymi typami roślin iglastych. Z tamtego czasu zachowały się na
tym terenie między innymi czerwone piaskowce.
Suche półpustynne warunki utrzymały się do pierwszej tercji ery mezozoicznej. Superkontynent zaczął się ponownie stopniowo rozpadać na
mniejsze elementy, pomiędzy które wdarło się morze. Najwięcej
Agathoxylon „araukarit“ – prokřemenělé dřevo
skał mezozoicznych pozostawiło
prvohorních jehličnanů se často nachází na polích
tu morze z okresu kredy, poniev Jestřebích horách
Agathoxylon „araukaryt“ – skrzemieniałe drewno
waż w tym czasie poziom morza
paleozoicznych drzew iglastych często można spotkać
był najwyższy w całej historii Ziena polach w Górach Jastrzębich
mi. Globalne ocieplenie roztopiło bowiem lodowe czapy na
biegunach, podnosząc poziom
morza, które zalało duże tereny
kontynentów. Europa Środkowa
znalazła się w płytkim morzu tropikalnym, z którego występowało kilka większych wysp. Zwietrzeliny z tych wysp osadzały się
na dnie morskim, tworząc warstwy opoki, a w szczególności
piaskowców, z których zbudowane są dzisiejsze miasta skalne.
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Židovka

Narożnik
Ptak (849,3 m n.p.m.)

glaukonitické pískovce a prachovce (mladší druhohory)
piaskowce glaukonitowe i mułowce (młodszy mezozoik)

arkózovité pískovce (starší druhohory)
piaskowce arkozowe (starszy mezozoik)

arkózovité pískovce, slepence, jílovce (mladší prvohory)
piaskowce arkozowe, zlepieńce i iłowce (młodszy paleozoik)

Pod koniec ery mezozoicznej kontynent afrykański intensywnie naciskał
na płytę europejską, powodując wynurzenie dużej części Europy. Morze
ustąpiło i pod koniec kredy obszar ten ponownie stał się lądem.
W trzeciorzędzie nacisk płyty afrykańskiej trwał nadal, powodując w Europie Środkowej rozłamanie skorupy ziemskiej, często w miejscach, w których
już były „zagojone” uskoki z paleozoiku. W rejonie pogranicza kłodzkiego
powstały głębokie uskoki, które przecinają wcześniejsze skały utworzone
w erze paleozoicznej i mezozoicznej. W okresie trzeciorzędu i czwartorzędu
tutejsze tereny podlegały erozji
Pramen U Vavřenů ve Velkém Dřevíči
i opisana budowa geologiczna
Źródło U Vavřenů w miejscowości Velký Dřevíč
została odsłonięta w dzisiejszej
postaci.
Jaki to wszystko ma jednak
związek ze źródłami wód mineralnych? W pierwszej kolejności
należy zauważyć, że dzięki dużej
ilości przepuszczalnych skał i urozmaiconej rzeźbie terenu Kotlina
Kłodzka oraz ziemia broumowska
i nachodzka po stronie czeskiej są
dużymi obszarami wsiąkającymi
znaczne ilości wody opadowej.
Oddają ją potem przez źródła,
studnie i odwierty w postaci wody pitnej o wysokiej jakości.
Woda pochodzi z małych głębokości, w większości z piaskowców
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mezozoicznych i nie zawiera zbyt dużej zawartości substancji mineralnych. Część wody przedostaje się na większą głębokość, gdzie pozostaje
przez dłuższy czas, wzbogacając się minerałami i gazami. Ujęcia tych wód
mineralnych znajdują się koło Kudowy-Zdroju, Dusznik-Zdroju, Bobrownik
i Polanicy-Zdroju oraz po stronie czeskiej koło Hronova i Nachodu. Wspólnie tworzą tak zwany kłodzko-nachodzki obszar wód mineralnych. Woda
wypływa w miejscach głębokich uskoków, które biegną od północnego
zachodu w stronę południowego wschodu, oraz uskoków bocznych, które
przecinają je poprzecznie. Przez uskoki woda mineralna wydostaje się z dużych
głębokości na powierzchnię. Ustalono, że woda mineralna w naturalny
sposób wypływa tylko w miejscach, gdzie w uskokach występują wypłukane
kanały (Jetel a Rybářová, 1978). W przeszłości miejsca wypływu odnotowano
w korytach mniejszych rzek, w studniach oraz podczas robót budowlanych
(Krásný a kol., 2012). Później wykonano odwierty, a niektóre z nich do dnia
dzisiejszego są wykorzystywane.
Jestřebí hory vznikly posunem zemských desek na hronovsko-poříčském zlomu
Góry Jastrzębie powstały w wyniku przesunięcia płyt skorupy ziemskiej na uskoku hronovsko-poříčskim
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Elementem wspólnym wszystkich źródeł w regionie jest to, że są zimne,
mają wyraźnie dużą zawartość jonów żelaza, arsenu i rozpuszczone gazy
dwutlenku węgla. Łączna zawartość minerałów oscyluje między 0,7-7,0 gramów na litr. Źródła różnią się pod względem składu pierwiastków, a różnice
te wynikają z geologicznego i fizykalnego środowiska, w jakim powstały.
Różnice w składzie zaś określają sposób ich wykorzystania w celach konsumpcyjnych lub leczniczych.

Boris Ekrt
Literatura:

Jetel J., Rybářová L. (1978): Minerální vody Východočeského kraje. Ústřední ústav
geologický. 228 str.
Krásný J., Císlerová M., Čurda S., Datel J. V., Dvořák J., Grmela A., Hrkal Z., Kříž H.,
Marszalek H., Šantrůček J., Šilar J. (2012): Podzemní vody České republiky, Regionální hydrogeologie prostých a minerálních vod. Česká geologická služba, Praha.
1143 str.
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Stolové hory, Hejšovina a Bor od Machova / Góry Stołowe, Szczeliniec Wielki i Skalniak widoczne od Machova

Stolové hory
V předchozí části byla objasněna geologická situace celé oblasti.
V okolí partnerských měst jsou výškově dominantní Stolové hory,
které společně vytváří Park Narodowy Gór Stołowych (založený 1993).
Zahrnuje nejen Szczeliniec Wielki (919 m n. m.) v Čechách známý jako
Hejšovina a druhou významnou stolovou horu Skalniak (918,5 m n. m.),
tedy česky Bor zasahující až na české hranice, ale i Blędne Skały (Bludné skály), Łężyckie Skałki či rašeliniště Wielkie Torfowisko Batorowskie
s pestrou rašeliništní florou. Národní park Stolové hory je jedním z 23 národních parků na území Polska. Reliéfy skal obohacené rozmanitými
formami eroze pískovce ve formě hlubokých štěrbin, bludišť a skalních
bloků nebo osamělých skal o nevídaných tvarech dělají právě Stolové
hory tolik výjimečnými v rozsahu celého Polska. Nejznámějším skalním
útvarem jsou „Błędne Skały“ (Bludné skály), komplex skalních bloků
rozkládající se ve výšce 853 m n. m. a vytvářející labyrint, ve kterém se
prý, podle legend, ztratilo mnoho lidí. Na výletě Bludnými skalami musíme dávat pozor nejen na to, abychom se neztratili, ale i na to, zda projdeme úzkými průrvami, kterými vede cesta.

w Czechach jako Hejšovina, i drugą ważną górę stołową Skalniak (918,5 m
n.p.m.), w języku czeskim noszącą nazwę Bor, która sięga aż do czeskiej granicy,
ale także Błędne Skały, Łężyckie Skałki oraz Wielkie Torfowisko Batorowskie
z bogatą roślinnością torfowiskową. Park Narodowy Gór Stołowych jest jednym
z 23 parków narodowych ustanowionych na terenie Polski. Ciekawa rzeźba skał
wzbogacona różnymi formami erozji piaskowca w formie głębokich szczelin,
labiryntów i bloków skalnych oraz samodzielne głazy o fantazyjnych kształtach
sprawiają, że Góry Stołowe są wyjątkowe w skali ogólnokrajowej. Najbardziej
znane są Błędne Skały – kompleks bloków skalnych leżących na wysokości
853 m n.p.m. i tworzących labirynt, w którym, jak głoszą legendy, zaginęło
wiele ludzi. Podczas wycieczki przez Błędne Skały należy uważać, aby się nie
zgubić, a także sprawdzać, czy uda się przecisnąć przez wąskie rozpadliny,
przez które prowadzi droga.
Z pewnością warto również zwiedzić niedalekie większe miasta skalne.
Przede wszystkim najbardziej znane Skały Adrszpaszsko-Teplickie (Adršpašskoteplické skály), ale nie można też zapomnieć o Ścianach Broumowskich (Broumovské stěny), górze stołowej Ostasz (Ostaš) czy Wzgórzu Krzyżowym (Křížový
vrch). Patrząc z góry, można dojrzeć, jak górna płyta horyzontalna jest przełamana i poddana erozji wody i wiatru. Wspinacze dobrze to znają ze szczytów
wież skalnych, z których niczym piloci z samolotów widzą równinę wierzchołków skał podzieloną na poszczególne bloki skalnych gigantów, świadczące
o geologicznym pochodzeniu płyt piaskowca.
Fontánka u dolního vodopádu a horní vodopád na Hejšovině na dobových fotografiích
Fontanienka przy dolnym wodospadzie i górny wodospad na Szczelińcu Wielkim na historycznych zdjęciach

Góry Stołowe

W poprzedniej części przedstawiono uwarunkowania geologiczne całego regionu. W okolicach miast partnerskich najwyższym masywem są Góry Stołowe,
na terenie których ustanowiony jest Park Narodowy Gór Stołowych (założony w 1993 roku). Obejmuje nie tylko Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.), znany
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Celkový pohled na Náchod z rozhledny Jiráskovy turistické chaty na Dobrošově
Ogólny widok na Náchod z wieży widokowej schroniska Jiráskova chata na Dobrošovie

Masarykovo náměstí s kostelem sv. Vavřince
Rynek Masarykovo náměstí z kościołem św. Wawrzyńca

Náchod
Město Náchod (346 m n. m.) se rozkládá na obou březích řeky Metuje.
Bylo založeno v r. 1254 a je přirozeným historickým, turistickým, správním a průmyslovým centrem oblasti.
V centru města se nachází celá řada
historických staveb – renesanční zámek s francouzskou zahradou, gotický kostel sv. Vavřince, stará barokní
radnice, nová novorenesanční radnice, budova poštovního úřadu, aj. Náchod je rodištěm českého spisovatele a exilového vydavatele Josefa
16
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Lavička Josefa Škvoreckého
Ławeczka Josefa Škvoreckiego

Expozice Muzea Náchodska
Ekspozycja Muzeum Ziemi Nachodzkiej

Interiér Městského divadla Dr. Josefa Čížka
Wnętrza Teatru Miejskiego im. Dr. Josefa Čížka
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Škvoreckého (1924–2012), dramatika a satirika Vratislava Blažka (1925
–1973), stavitele a architekta Jana
Letzela (1880–1925) a dalších významných osobností.
Město Náchod žije bohatým kulturním životem. Muzeum Náchodska a Galerie výtvarného umění
v Náchodě v bývalé zámecké jízdárně nabízejí dlouhodobé i krátkodobé výstavy s dalším kulturním
doprovodným programem. Městské
divadlo Dr. Josefa Čížka uvádí divadelní představení, koncerty různých
hudebních žánrů, literární večery,
přednášky, plesy a další pořady pro
širokou veřejnost.
Náchod i jeho okolí je protkáno
hustou sítí turistických i cykloturistických stezek. Naučná stezka „Po
opevnění Běloves“ je vstupní branou do Běloveského pevnostního
skanzenu, která začíná u pěchotního srubu Voda v Náchodě-Bělovsi,
a ve spojení s objekty Březinka, Lom,
Jeřáb a Pevnost Dobrošov tak přibližuje jedinečný komplex navzájem
propojených zpřístupněných pevnostních staveb z 2. světové války.
Lesoparkem Montace prochází edukační stezka zaměřená na ekologii,
biologii a lesní pedagogiku. Každé
z osmi zastavení vytváří stanoviště
pro ochranářsky významné druhy živočichů a zároveň zvyšují celkovou
atraktivitu lesního celku. Na vrcholu
kopce Dobrošov se nachází Jiráskova turistická chata s rozhlednou,
která nabízí výhledy na Hradecko,
Náchodsko, Orlické hory, Kladsko,
Krkonoše a vodní nádrž Rozkoš.

Pěchotní srub Březinka / Schron przeciwpiechotny Březinka

Pro milovníky cyklistiky je zde hned několik tras různých obtížností.
Ať už se vydáte do Pekelského údolí, Kudowy-Zdrój, Hronova, Babiččina
údolí nebo Jaroměře, vždy projíždíte nádhernou přírodou s mnoha velkolepými výhledy do okolní krajiny Kladského pomezí.

Náchod

Miasto Náchod (346 m n.p.m.) rozpościera się po obu brzegach rzeki Metuje.
Zostało założone w 1254 roku i jest naturalnym centrum regionu – historycznym, turystycznym, administracyjnym i przemysłowym. W centrum miasta
znajduje się szereg zabytkowych obiektów: renesansowy pałac z ogrodem
francuskim, gotycki kościół św. Wawrzyńca, stary barokowy ratusz, nowy
Státní zámek Náchod a jeho interiéry / Pałac Náchod i jego wnętrza
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Interiér kostela sv. Vavřince
Wnętrze kościoła św. Wawrzyńca

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Galeria Sztuki w Náchodzie

neorenesansowy ratusz, budynek urzędu pocztowego i in. W Nachodzie urodził się czeski pisarz i wydawca na uchodźstwie Josef Škvorecký (1924–2012),
dramatopisarz i satyryk Vratislav Blažek (1925–1973), budowniczy i architekt
Jan Letzel (1880–1925) i wiele innych ważnych postaci.
W Nachodzie toczy się bogate życie kulturalne. Muzeum Ziemi Nachodzkiej
(Muzeum Náchodska) i Galeria Sztuk Pięknych w Nachodzie, mieszczące się
w dawnej ujeżdżalni pałacowej, organizują wystawy stałe i czasowe z towarzyszącym programem kulturalnym. Teatr miejski im. Dr. Josefa Čížka przedstawia sztuki teatralne, organizuje koncerty różnych gatunków muzyki, wieczory
literackie, wykłady, bale i inne programy dla szerokiej publiczności.
Náchod i jego okolice oferują też gęstą sieć szlaków turystycznych pieszych
i rowerowych. Ścieżka edukacyjna „Po opevnění Běloves“ („Po fortyfikacjach
Běloves”) to brama wejściowa do skansenu fortyfikacyjnego Běloveský pevnostní skanzen, mająca swój początek przy schronie przeciwpiechotnym
Voda w Nachodzie-Bělovsi, a w połączeniu z obiektami Březinka, Lom, Jeřáb
Pěchotní srub Voda v Bělovsi
Schron przeciwpiechotny Voda w Bělovsi
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Jiráskova turistická chata na Dobrošově
Bartoňova útulna v Pekle
Schronisko Jiráskova turistická chata na Dobrošovie Restauracja Bartoňova útulna, Peklo

i twierdzą Dobrošov przybliża wyjątkowy kompleks połączonych ze sobą
udostępnionych obiektów fortyfikacyjnych z drugiej wojny światowej. Przez
park leśny Montace prowadzi ścieżka edukacyjna poświęcona ekologii, biologii i pedagogice leśnej. Każdy z ośmiu przystanków poświęcony jest objętym
ochroną ważnym gatunkom zwierząt i jednocześnie podnosi ogólną atrakcyjność kompleksu leśnego. Na szczycie wzgórza Dobrošov znajduje się
schronisko Jiráskova turistická chata z wieżą widokową, z której roztaczają
się widoki na ziemię hradecką, nachodzką, Góry Orlickie, ziemię kłodzką,
Karkonosze i zbiornik wodny Rozkoš.
Dla miłośników turystyki rowerowej przygotowanych jest kilka tras o różnej
trudności. Szlaki prowadzące do doliny Pekelské údolí, Kudowy-Zdroju, Hronova, doliny Babiččino údolí i Jaroměřa biegną wśród przepięknej przyrody
i ukazują cudowne widoki na okoliczne tereny pogranicza kłodzkiego.
Kladské pomezí od České Čermné / Widok na pogranicze kłodzkie z Czeskiej Czermnej

Pevnost Dobrošov, srub Můstek
Twierdza Dobrošov, schron Můstek
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Malé lázně Běloves
– historie
V místě pozdějších Malých lázní
stálo již v 1. polovině 19. století stavení, které v průběhu několika desítek dalších let měnilo své majitele,
až ho zakoupil za 1 900 zlatých August Sauer z Bělovse. Jeho přičiněním byl v r. 1873 objeven v blízkosti
domu další pramen minerální vody
„František“ a u něho byly založeny
tzv. Malé lázně. Pro velmi skromný
lázeňský provoz upravil svou usedlost a k ní v r. 1879 přistavěl tzv. letní
lázeň doplněnou později o dřevěnou
besídku a prameník. Až do r. 1896
se zde vystřídala řada majitelů, kteří
se často potýkali s finančními pro-

informaèní centrum
autobusová zastávka
punkt informacji turystycznej
przystanek autobusowy
minerální pramen/vrt
železnièní zastávka
Ÿród³o
stacja kolejowa
Ry wody mineralnej/odwiert
ša
muzeum/expozice
odpoèívadlo
v
muzeum/ekspozycja
miejsce spoczynkowe
socha, pomník/køíž
Informaèní panel NS
rzeŸba, pomnik/krzy¿
tablica informacyjna ŒE
znaèená cyklotrasa KÈT
pevnost/bunkr
oznakowany szlak rowerowy
twierdza/bunkier
vyhlídkový bod
turistický rozcestník
punkt widokowy
drogowskaz turystyczny
autokemp
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ho
autocamping
pi³ki no¿nej
Ryšavéstadion
hotel
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ubytování
kort tenisowy
noclegi
dìtské høištì
stravování
plac zabaw Kopečná
gastronomia
á
obèerstvení
dìtské dopravní høištì
drobna gastronomia
miasteczko ruchu drogowego
m
r
á
t
S
kavárna, cukrárna
parkovištì
kawiarnia, cukiernia
parking
divadlo/venkovní scéna
splav
teatr/scena w plenerze
jaz
a
koncertní prostor
vmost/lávka
o
k
teren koncertowy
vrč most/k³adka
C
supermarket
kino
supermarket
kino

Č T č. 2 2
sa K
tra saryka
klo Ma
c y . G.
í
n T
rod h
Ná Okru

Legenda/Legenda:

Na

Místní část města Náchod Běloves
(na starých mapách uváděna německy Bielowes) se rozkládá v údolí řeky Metuje severovýchodně od
centra města, směrem ke státní hranici s Polskem. Bělovsí prochází jedna z hlavních dopravních spojnic
Česka s Polskem. Hraniční přechod
byl od pradávna důležitým dopravním bodem jak z hlediska obchodního, tak bohužel i pro přesuny vojsk.
První písemné záznamy o přechodu
a brodech přes řeku nacházíme v Kosmově kronice k roku 1068. Nezanedbatelnou roli v historii města pak
sehrály i události v květnu 1945.
Dnešní Běloves tvoří svým počtem
obyvatel důležitou městskou část
města Náchod.
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blémy. V exekuční dražbě budovy téhož roku získal František Markus, obchodník z Prahy
– Malé Strany, který přikročil k zásadní přestavbě celého komplexu lázní. V letech 1896–97
vybudoval nedaleko původního objektu podle projektu pražského stavitele Františka Šafaříka jednopatrovou vilu zvanou
Komenský ve stylu inspirovaném německou středověkou architekturou se zděným přízemím, hrázděným patrem a dvoupatrovou věží zakončenou dlátMalé lázně na historické fotografii
kovou střechou. Součástí vily
Mały Zdrój na historycznym zdjęciu
byl velký společenský sál s balkónem a jevištěm pro divadelní
představení a v zadní části několik kabin pro koupele. Současně byla
sousední chalupa přestavěna na hostinec a okolí upraveno na park.
Starý dřevěný prameník byl v r. 1899 nahrazen zděným a za cestou postaveny další lázeňské koupelny.
Lázeňský provoz značně omezovaly opakované záplavy při povodních, které poškozovaly budovy a jejich zařízení, a proto i další majitelé
Malých lázní ukončili provoz
z finančních důvodů. V další
Velká povodeň v roce 1924
Wielka powódź w 1924 roku
dražbě získal Malé lázně MUDr.
Ivan Honl, majitel běloveských
Velkých lázní. I přes konkurenční boj fungovaly lázně pod
jedním správcem společně i nadále. Vlivem dalších dost častých povodní a několika požárů
budovy byl provoz v roce 1931
definitivně ukončen. Hostinec
a ubytovací prostory ve vile
byly nadále využívány pro hosty Velkých lázní. Areál Malých
lázní již sloužil pouze ke konání společenských a kulturních
akcí.
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Malé lázně jako celek po r. 1950 nebyly v provozu a vila byla upravena
na byty pro nájemníky a zaměstnance Velkých lázní a sál hostince propůjčen místnímu Jednotnému zemědělskému družstvu jako kancelářské prostory. K odstranění vedlejšího prameníku „František“ došlo již po
r. 1960 a v r. 1965 byl zasypán také pramen. Postupně chátral i zbytek
vily Komenský a v r. 2004 musela být rozebrána hrázděná věž.
V rámci obnovy lázeňství ve městě byly bývalé Malé lázně určeny pro
vybudování nového prameníku běloveské minerální vody. Ovšem z důvodu velké zchátralosti budovy byla Vila Komenský v r. 2016 stržena.

Malé lázně – současnost

Položením základního kamene tzv. Malých lázní v Náchodě–Bělovsi
a vybudováním repliky stavby Vily Komenský se v r. 2018 započalo s obnovou lázeňství v Náchodě. Dokončení stavebních a terénních prací
proběhlo na podzim r. 2019.
V areálu lázeňské budovy Vily Komenský vznikla odpočinková zóna
obohacená kolonádou s dvanácti pítky ze dvou nových zdrojů přírodních
léčivých minerálních vod. Součástí kolonády je i další temperované pítko
s možností využití pro odběr minerální vody v zimních měsících. Klidová
zóna nabízí odpočinkový prostor s dekorativním vodním prvkem. Minerální voda z vrtů Jan (HJ 1005) a Běla (HJ 1006) je do lázeňského areálu
přivedena minerálkovodem přes úpravnu vody, kde dochází k jejímu
odarzenování.
Vrty Běla a Jan / Odwierty Běla i Jan

25

Uzdrowisko Běloves

Dzielnica miasta Náchod Běloves (na dawnych mapach widnieje niemiecka nazwa Bielowes) leży w dolinie rzeki Metuje, na północny wschód od
centrum miasta, i rozciąga się w stronę granicy państwa z Polską. Przez
Běloves biegnie jedna z głównych tras łączących Czechy z Polską. Przejście graniczne było od dawien dawna ważnym punktem komunikacyjnym
zarówno w celach handlowych, jak i, niestety, podczas ruchów wojsk. Pierwsze pisemne wzmianki o przejściu i przeprawach przez rzekę znajdują się
w Kronice Kosmasa z 1068 roku. Ważną rolę w historii miasta odegrały też
wydarzenia z maja 1945 roku. Dzisiejsza Běloves należy pod względem
liczby mieszkańców do ważnych dzielnic miasta Náchod.

Mały Zdrój Běloves (Malé lázně Běloves) – historia

Kolonáda Malých lázní / Pijalnia Małego Zdroju

Samotné prostory Vily Komenský jsou koncipovány jako kulturní prostor
otevřený veřejnosti. V přízemí je umístěna kavárna, v prvním patře se
nachází expozice zaměřená na historii lázeňství, přednáškový sál s vybavením pro konference, besedy, výstavy a další kulturní akce. Své prostory
zde získalo i Městské informační centrum.

Přírodní léčivé zdroje
JAN (HJ 1005) a BĚLA (HJ 1006)
Vrty Jan a Běla získaly osvědčení od Ministerstva zdravotnictví ČR jako
přírodní léčivé zdroje minerální vody
Pítko s minerální vodou z vrtu Jan
a plynu v r. 2018. Jedná se o silně
Ujęcie wody mineralnej z odwiertu Jan
mineralizovanou uhličitou vodu různého typu. Tyto přírodní léčivé zdroje minerální vody a plynu jímané ze
zmíněných vrtů lze využít k pitným
kúrám či koupelím. Oxid uhličitý bude případně možné využít i pro suché koupele a plynové injekce.
Autoři textů:

Jan Čížek, Antonín Samek, Lucie Dostálová
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W miejscu późniejszego Małego Zdroju lub Małego Uzdrowiska (Malé lázně) już w pierwszej połowie XIX wieku stał budynek, który w ciągu kilkudziesięciu kolejnych lat zmieniał swoich właścicieli, po czym za 1900 złotych
kupił go August Sauer z Bělovsi. W 1873 roku przyczynił się on do odkrycia
w pobliżu domu kolejnego źródła wody mineralnej „Franciszek” („František“),
przy którym założono tzw. Mały Zdrój (Malé lázně). Ze względu na bardzo
skromną działalność uzdrowiska Sauer przebudował swój obiekt i w 1879
roku dobudował do niego tzw. letnie łaźnie uzupełnione później o drewnianą
altanę i ujęcie wody – pijalnię. Do 1896 roku zmieniło się tu wielu właścicieli,
Odpočinková zóna Malých lázní / Strefa wypoczynkowa Małego Zdroju

którzy często borykali się z problemami finansowymi. W tym samym roku
na aukcji komorniczej budynki pozyskał František Markus, przedsiębiorca
handlowy z Pragi – Malej Strany, który podjął się zasadniczej przebudowy
całego kompleksu uzdrowiskowego. W latach 1896-1897 zbudował niedaleko dawnego obiektu jednopiętrową willę, według projektu praskiego architekta Františka Šafaříka, nazywaną Komenský w stylu zainspirowanym
niemiecką architekturą średniowieczną z murowanym parterem, piętrem
z drewnianym szkieletem i dwupiętrową wieżą zwieńczoną czterospadowym wysokim dachem. W willi znajdowała się duża sala z balkonem i sceną
do odgrywania sztuk teatralnych, a w tylnej części było kilka kabin przeznaczonych do kąpieli. Sąsiednia chałupa została przebudowana na gościniec,
a otoczenie zagospodarowano jako park. Dawne drewniane ujęcie wody
w 1899 roku zastąpiono murowaną pijalnią, a po drugiej stronie drogi zbudowano kolejne uzdrowiskowe łazienki.
Działalność uzdrowiska znacznie ograniczały podtopienia podczas częstych powodzi, które uszkadzały budynki i ich wyposażenie. W konsekwencji
kolejni właściciele Małego Zdroju z przyczyn finansowych je zamknęli.
W kolejnej aukcji Mały Zdrój przeszedł w posiadanie lekarza MUDr. Ivana Honla, właściciela Dużego Zdroju w Bělovsi (Velké lázně). Choć oba
uzdrowiska konkurowały ze sobą, to nadal funkcjonowały pod jednym
zarządcą. Wskutek kolejnych powodzi i kilku pożarów działalność uzdrowiska ostatecznie zakończono w 1931 roku. Gościniec i pokoje noclegowe
w willi były w dalszym ciągu wykorzystywane przez gości Dużego Zdroju.
Obiekt Małego Zdroju służył już tylko do organizacji wydarzeń społecznych
i kulturalnych.
Mały Zdrój po 1950 roku nie funkcjonował już w całości, willę zaadaptowano na mieszkania dla najemców i pracowników Dużego Zdroju, a salę
gościńca wydzierżawiono lokalnemu Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu na pomieszczenia biurowe. Po 1960 roku usunięto sąsiednią pijalnię
„Franciszek”, a w 1965 roku zasypano także źródło. Z upływem lat w ruinę
popadała również willa Komenský. W 2004 roku okazało się, że drewniana
wieża jest w tak złym stanie, że należy ją rozebrać.
W ramach przywracania w mieście lecznictwa uzdrowiskowego przeznaczono dawny Mały Zdrój pod budowę nowego ujęcia běloveskiej wody
mineralnej. Jednak ze względu na duże zniszczenie willa Komenský została
w 2016 roku zburzona.

Mały Zdrój – teraźniejszość

Położenie kamienia węgielnego pod tzw. Mały Zdrój w Nachodzie-Bělovsi
i budowa repliki willi Komenský w 2018 roku zapoczątkowały przywrócenie
lecznictwa uzdrowiskowego w Náchodzie. Roboty budowlane i terenowe
zakończono jesienią 2019 roku.

28

Informační centrum ve Vile Komenský
Informacja Turystyczna w willi Komenský

Kavárna v přízemí Vily Komenský
Kawiarnia na parterze willi Komenský

Na terenie zdrojowego obiektu willi Komenský powstała strefa wypoczynkowa wzbogacona o promenadę z dwunastoma ujęciami wody pochodzącej z dwóch nowych źródeł naturalnych leczniczych wód mineralnych. Częścią
pijalni jest specjalnie zahartowane ujęcie wody umożliwiające odbieranie wody
mineralnej także w miesiącach zimowych. Strefa ciszy obejmuje część wypoczynkową z dekoracyjnym elementem wodnym. Woda mineralna z odwiertów
Jan (HJ 1005) i Běla (HJ 1006) jest doprowadzona do strefy zdrojowej specjalnym
rurociągiem przez stację uzdatniania wody, w której jest pozbawiana arsenu.
Wnętrza willi Komenský zagospodarowano jako miejsce kultury otwarte dla
zwiedzających. Na parterze znajduje się kawiarnia. Na pierwszym piętrze mieści
się ekspozycja poświęcona historii uzdrowiska, sala wykładowa wyposażona
w sprzęt do obsługi konferencji, spotkań, wystaw i innych imprez kulturalnych.
Ponadto funkcjonuje tu Miejska Informacja Turystyczna.

Naturalne zasoby lecznicze
JAN (HJ 1005) i BĚLA (HJ 1006)

Odwierty Jan i Běla uzyskały w 2018 roku zaświadczenie Ministerstwa
Zdrowia RCz jako naturalne lecznicze zasoby wody mineralnej i gazu. To bardzo mocno zmineralizowana węglowa woda różnego typu. Wspomniane naturalne lecznicze zasoby wody mineralnej i gazu pobierane w tych odwiertów
można stosować do kuracji pitnych i kąpieli. Dwutlenek węgla będzie można
ewentualnie wykorzystać także do suchych kąpieli i pneumopunktury.

Źródło tekstu: Jan Čížek, Antonín Samek, Lucie Dostálová
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Svobodný dvůr, původně gotická vodní tvrz
Mlýn Papírna, místo pobytu sourozenců Čapkových
Wolny dwór, dawniej gotycka twierdza na wodzie Młyn Papírna, miejsce pobytu braci Čapków
Panorama Hronova od cesty na Studýnka / Panorama Hronova widoczna z drogi do osady Studýnka

Hronov
Naše cesta za projektem pokračuje podél řeky Metuje. Za Náchodem
se klikatí těsně podél státní hranice a brzy nás dovede do města Hronov,
vstupní brány do Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Dalo by se ale
také říci do „města spisovatelů“. Každému je dozajista Hronov znám jako
rodiště Aloise Jiráska, ale už méně lidí ví, že město je současně i místem
jeho posledního odpočinku. Urna s jeho popelem byla pietně uložena na
hronovském hřbitově 19. 3. 1930. Od roku 1931 zdobí jeho hrob pomník
z dílny sochaře Jaroslava Horejce s dominantní sochou ženy držící kalich.

Kromě Aloise Jiráska je ale nutné připomenout i další významné rodáky. Především jsou to spisovatel a malíř Josef Čapek a jeho sestra Helena
Čapková, známá mimo jiné knihou Moji milí bratři. Dále spisovatel Egon
Hostovský, kameraman a dokumentarista Jan Špáta a neměli bychom
opomenout architekta Jindřicha Freiwalda, autora projektu Jiráskova divadla v Hronově. Právě tato budova se stává každoročně středobodem
divadelního festivalu Jiráskův Hronov, který se zde koná pravidelně již od
roku 1931.
Město Hronov nese jméno po svém zakladateli panu Hronovi z rodu
Načeraticů (doložen 1249 (1241?) – 1285). První písemná zmínka o HroRodný domek spisovatele Aloise Jiráska u vstupu do stejnojmenného parku
Dom rodzinny pisarza Aloisa Jiráska przy wejściu do parku noszącym jego imię

Hronovské náměstí s Jiráskovým divadlem, Mariánským sloupem a měšťanskou školou
Rynek w Hronovie z Teatrem im. Jiráska, kolumną maryjną i szkołą mieszczańską
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Zvonice a kostel Všech svatých
Hronovská fara se sochou Jana Nepomuckého
Dzwonnica i kościół pw. Wszystkich Świętych Plebania w Hronovie z rzeźbą Jana Nepomucena

nově jako sídle pochází z roku 1359, samotné město je však přibližně
o jedno století starší. Jeho počátky souvisejí s kolonizačním úsilím pana
Hrona, který zde pravděpodobně založil vodní tvrz. V roce 1415 je Hronov uváděn jako městečko, jež až do roku 1848 náleželo k náchodskému
panství, stejně jako sousední obce Velký Dřevíč, Velké Poříčí a Žabokrky.
Jako město je Hronov poprvé uveden v roce 1859.
Městečko, stejně tak jako i jiná sídla Kladského pomezí, těžce poškodila třicetiletá válka, kdy se zde střídaly přesuny vojsk jak císařských, tak
i švédských. V červenci 1639 byl Hronov Švédy vypálen. Významnou
hronovskou památkou je barokní kostel Všech svatých vystavěný v letech 1713-17 na místě původního gotického kostelíka, ze kterého zůstalo
pouze kněžiště s částečně dochovaným ostěním jednoho okna. Okolí
kostela, původně užívané jako farní hřbitov bylo v nedávné době přebudován na meditační park osazený dvaceti malířsky ztvárněnými růžencovými zastávkami. Je místem procházek, odpočinku a duševní očisty.

pisarz Egon Hostovský, kamerzysta i dokumentalista Jan Špáta, nie można też
zapomnieć o architekcie Jindřichu Freiwaldzie, autorze projektu Teatru im. Jiráska (Jiráskovo divadlo) w Hronovie. Właśnie ten budynek co roku gości
festiwal teatralny Jiráskův Hronov, odbywający się cyklicznie już od 1931 roku.
Nazwa miasta Hronov pochodzi od nazwiska jego założyciela, Hrona z rodu
Načeraticów (1249 (1241?) – 1285). Pierwsza pisemna wzmianka o Hronovie
jako siedzibie pochodzi z 1359 roku, jednak samo miasto jest mniej więcej
starsze o sto lat. Jego początki związane są z działaniami kolonizacyjnymi
Hrona, który prawdopodobnie założył tu twierdzę na wodzie. W 1415 roku
Hronov wymieniany jest jako miasteczko, które do 1848 roku należało do posiadłości nachodzkiej, podobnie jak sąsiednie miejscowości Velký Dřevíč, Velké Poříčí i Žabokrky. Jako miasto Hronov wzmiankowany jest po raz pierwszy
w 1859 roku.
Miasteczko, podobnie jak inne miejscowości na pograniczu kłodzkim,
bardzo ucierpiały w wojnie trzydziestoletniej, gdy na przemian przechodziły
tędy wojska cesarskie i szwedzkie. W lipcu 1639 roku Szwedzi spalili Hronov.
Ważnym zabytkiem w Hronovie jest barokowy kościół Wszystkich Świętych
zbudowany w latach 1713-1717 w miejscu dawnego kościółka gotyckiego,
z którego pozostało tylko prezbiterium z częściowo zachowaną ościeżnicą
jednego okna. Otoczenie kościoła, początkowo służące jako cmentarz parafialny, zostało niedawno przebudowane na park do medytacji z dwudziestoma przystankami różańcowymi upiększonymi malowidłami. To miejsce
spacerów, odpoczynku i duchowego oczyszczenia.
Meditační park v místech starého hřbitova
Pomník připomínající faráře Josefa Regnera
Park medytacji w miejscu starego cmentarza Pomnik przypominający księdza Josefa Regnera

Hronov
Naszą podróż śladami realizowanego projektu kontynuujemy wzdłuż rzeki
Metuje. Za Nachodem wije się ona wzdłuż granicy państwa, prowadząc do
miasta Hronov, bramy wejściowej do Parku Krajobrazowego Broumovsko.
Można by jednak powiedzieć: do miasta pisarzy. Powszechnie wiadomo, że
w Hronovie urodził się czeski pisarz Alois Jirásek, lecz nie wszyscy wiedzą, że
w mieście znajduje się także miejsce jego ostatniego spoczynku. Urna z jego
prochami została złożona na cmentarzu hronowskim 19 marca 1930 roku.
Od 1931 roku jego grób jest ozdobiony pomnikiem z rzeźbą kobiety trzymającej kielich, wykonanym przez rzeźbiarza Jaroslava Horejca.
Oprócz Aloisa Jiráska warto także przypomnieć inne ważne postaci pochodzące z Hronova. Należą do nich pisarz i malarz Josef Čapek i jego siostra
Helena Čapková, znana między innymi z książki pt. Moji milí bratři. Ponadto
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K Milířům

Divadelní

K Milířům

Veřejný park ve vlastnictví obce byl vybudován ve 30. letech 20. století na pozemcích bývalé
HRONOV
zahrady za spisovatelovým rodným domkem.
Od domku směrem k řece Metuji vede páteřní
promenáda lemovaná lavičkami, uprostřed se
stromořadím a keři. Ta dělí městský park na dvě
části. V severozápadní se nachází Jiráskův rodný
domek, v němž najdeme expozici lidového malovaného nábytku a pekařskou dílnu s tzv. černou kuchyní z počátku 19. století. Za domkem
v parku byla v roce 1961 slavnostně odhalena bronzová socha Mistra
Aloise Jiráska od akademického sochaře Josefa Malejovského. Odtud
je již jen kousek k prameníku minerální vody, u něhož se můžeme občerstvit železitoalkalickou kyselkou. V jihovýchodní části městského
parku vznikl v roce 1970 přírodní amfiteátr. V letních měsících se tu
konají hudební, taneční a divadelní akce pro veřejnost.
Pěšinou od minerálních pramenů se po levém břehu řeky Metuje dostaneme přes dřevěnou lávku k vyhlídkové lavičce. Od ní je překrásný
pohled na dominantu města – pozdně renesanční zvonici z roku 1610
s kostelem Všech svatých.
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Park miejski Aloisa Jiráska
Publiczny park będący własnością gminy zbudowano w latach 30. XX wieku na
gruntach dawnego ogrodu za domem rodzinnym pisarza. Od domu w kierunku
rzeki Metuje prowadzi główna promenada z ławeczkami po brzegach i drzewami i krzewami pośrodku. Dzieli ona park miejski na dwie części. W północnozachodniej znajduje się dom rodzinny Jiráska, w którym mieści się ekspozycja
ludowych malowanych mebli i warsztat piekarski z tzw. czarną kuchnią z początku XIX wieku. W 1961 roku za domem w parku uroczyście odsłonięto rzeźbę
Mistrza Aloisa Jiráska wykonaną z brązu przez rzeźbiarza akademickiego Josefa
Malejovskiego. Stąd to już tylko kawałek do pijalni wody mineralnej, gdzie można
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się napić żelazisto-alkalicznej szczawy. W południowo-wschodniej części parku
miejskiego w 1970 roku powstał plenerowy amfiteatr. W miesiącach letnich odbywają się tu imprezy muzyczne, taneczne i teatralne dla publiczności.
Idąc ścieżką od źródeł mineralnych lewym brzegiem rzeki Metuje, dojdziemy
przez drewnianą kładkę do widokowej ławeczki. Roztacza się z niej piękny
widok na górującą nad miastem późnorenesansową dzwonnicę z 1610 roku
z kościołem Wszystkich Świętych.

Malé ohlédnutí za lázeňskými snahami Hronova
Lázeňství má v oblasti Kladského pomezí na české i polské straně mnohaletou tradici. Města, v jejichž okolí se nacházejí přírodní minerální zdroje,
leží v pásmu geologického zlomu, tzv. hronovsko-poříčské tektonické poruše. Právě ta je příčinou vývěru zdejších minerálních kyselek na Hronovsku,
Náchodsku a v oblasti polského Kladska.
Plán jímání minerální vody z roku1942 od firmy Artesia – Praha
Plan ujęcia wody mineralnej z 1942 roku autorstwa firmy Artesia – Praha
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Ochutnávka minerální vody při vrtech v roce 1942 Prameník vybudovaný okolo roku 1946
Degustacja wody mineralnej w 1942 roku
Ujęcie wody zbudowane około 1946 roku

Hronovští radní se o lázeňské využití místních pramenů pokoušeli několikrát. První myšlenky na zřízení menších léčebných lázní pocházejí z roku 1942. V souvislosti s připravovaným politickým a hospodářským sloučením Hronova s Velkým Poříčím, Zbečníkem, Velkým Dřevíčem, Rokytníkem a Žabokrky se při přípravě upravovacího a regulačního plánu v roce 1943 začalo v Hronově zcela vážně hovořit o možnosti zřízení minerálních lázní na zahradě rodného domku Aloise Jiráska. Protokol sepsaný na
městském úřadu v Hronově 19. 6. 1943 hovoří o návrhu provizoria lázeňské budovy, který počítá především s očistnými a uhličitými koupelemi.
V zadání stálo doporučení, aby projektant objektu na využití minerální vody
počítal s denním počtem 350 koupelí ve 30 vanách. Projekt lázní a strojního
vybavení si obec opatřila u firmy Ant. Kunz z Hranic. Další návrh na postavení
prozatímních lázní předložil 18. 6. 1943 místní stavitel arch. Josef Schuster.
Podle dochovaného plánu byla v objektu dřevěné konstrukce, obložené ze
dvou stran heraklitem, projektována vstupní veranda, společná čekárna
s přilehlou místností pro pokladnu a bufet, 8 kabin s příslušenstvím, 2 kabiny
se suchou a mokrou párou, šatny, společná lehárna a 2 sprchy. Stavební náklad byl odhadnut na částku 250.000 korun. Přestože městská rada stavbu
městských lidových lázní na řádné schůzi městského zastupitelstva 9. 7. 1943
schválila, ani jeden z předložených projektů nebyl realizován. Vše zhatil ve
válečné době vyhlášený zákaz staveb.
Krátce po skončení války v srpnu roku 1945 podal MNV Hronov Zemskému
národnímu výboru v Praze žádost o uznání minerálních pramenů za přírodní
léčebný zdroj. V odůvodnění je zmínka, že město Hronov hodlá pramenů využít pro zdraví lidu a zřídit v místě jejich výskytu moderně zařízené lázně men37

Návrh lázeňského prameníku od fy Kunz z roku 1943
Projekt uzdrowiskowej pijalni autorstwa firmy Kunz z 1943 roku

šího rozsahu pro hronovskou, náchodskou a polickou průmyslovou oblast.
K jejich uznání došlo o rok později, 14. 12. 1946.
Přestože Hronov minerální prameny vlastní a o jejich lázeňské využití dlouhodobě usiloval, lázeňským městem se nikdy nestal. Malá příhraniční obec
v blízkosti česko-polské státní hranice byla příliš daleko od Prahy, v rozhodujících momentech se pro výstavbu nenašly potřebné finanční zdroje, a tak
byl dlouhodobý záměr na vybudování městských lázní v Hronově zmařen.

Krótkie spojrzenie na uzdrowiskowe starania Hronova
Lecznictwo uzdrowiskowe ma wieloletnią tradycję zarówno po polskiej, jak
i czeskiej stronie pogranicza kłodzkiego. Miasta, w których otoczeniu znajPrameníky v pískovcové zdi v roce 1975
Ujęcia wody w murze z piaskowca w 1975 roku
dują się naturalne źródła mineralne,
leżą w paśmie uskoku geologicznego,
tzw. hronovsko-poříčskiego zaburzenia tektonicznego. Właśnie ono jest
przyczyną wypływania wód mineralnych na terenie ziemi kłodzkiej oraz
ziemi hronovskiej i nachodzkiej w Czechach.
Członkowie zarządu miasta Hronov
kilkakrotnie podejmowali próby utworzenia uzdrowiska wykorzystującego
lokalne źródła. Pierwsze pomysły
stworzenia mniejszego uzdrowiska
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leczniczego pojawiły się w 1942 roku. W związku z przygotowywanym politycznym i gospodarczym połączeniem Hronova z miejscowościami Velké Poříčí, Zbečník, Velký Dřevíč, Rokytník i Žabokrky w ramach przygotowywania planu zagospodarowania i regulacji w 1943 roku w Hronovie zaczęto poważnie rozważać możliwość
stworzenia uzdrowiska na bazie wód mineralnych w ogrodzie rodzinnego domu
Aloisa Jiráska. Protokół sporządzony w urzędzie miasta w Hronovie dnia 19 czerwca 1943 mówi o projekcie prowizorycznego budynku zdrojowego, w którym byłyby przede wszystkim kąpiele oczyszczające i węglowe. W zleceniu widniało zalecenie, by projektant obiektu wykorzystującego wody mineralne uwzględnił dzienną liczbę 350 kąpieli w 30 wannach. Projekt uzdrowiska i wyposażenia gmina
zamówiła w firmie Ant. Kunz z Hranic. Kolejny projekt budowy tymczasowego uzdrowiska przedstawił 18 czerwca 1943 roku lokalny budowniczy arch. Josef Schuster.
Zgodnie z zachowanym planem w obiekcie miały być drewniane konstrukcje,
obłożone z obu stron heraklitem, zaprojektowana była weranda wejściowa, wspólna
poczekalnia z przyległym pomieszczeniem na kasę i bufet, 8 kabin z wyposażeniem, 2 kabiny z suchą i mokrą parą, szatnie, wspólna leżakownia i 2 prysznice.
Koszty budowlane oszacowano na kwotę 250.000 koron. Chociaż zarząd miasta
zatwierdził budowę miejskiego ludowego uzdrowiska na zwyczajnym posiedzeniu
rady miasta dnia 9 lipca 1943 roku, żadnego ze złożonych projektów nie zrealizowano. Wszystko zostało udaremnione zakazem budowy ogłoszonym w czasie wojny.
Krótko po zakończeniu wojny, w sierpniu 1945 roku, Miejska Rada Narodowa
w Hronowie złożyła do Krajowej Rady Narodowej w Pradze wniosek o uznanie
źródeł mineralnych za naturalne źródło lecznicze. W uzasadnieniu jest wzmianka,
że miasto Hronov planuje wykorzystać źródła na rzecz zdrowia ludności i stworzyć
w miejscu ich występowania nowocześnie urządzone mniejsze uzdrowisko dla
hronovskiego, nachodzkiego i policVeřejné koupaliště v zahradě u rodného domku
kiego obszaru przemysłowego. DeA. Jiráska v roce 1937
cyzja pozytywna zapadła rok później,
Publiczne kąpielisko w ogrodzie przy domu
14 grudnia 1946 roku.
rodzinnym A. Jiráska w 1937 roku
Chociaż Hronov posiada źródła mineralne i przez wiele lat podejmował
próby stworzenia uzdrowiska, nigdy
nie uzyskał statusu miejscowości
uzdrowiskowej. Mała przygraniczna
gmina w pobliżu czesko-polskiej granicy państwowej była zbyt daleko od
Pragi, w decydujących chwilach nie
znaleziono na budowę potrzebnych
źródeł finansowania, w wyniku czego
długofalowe przedsięwzięcie budowy
miejskiego uzdrowiska w Hronowie
zostało wstrzymane.
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Revitalizace parku
Aloise Jiráska
Projekt „Park zdraví a partnerství“ z roku 2011 byl realizován
v rámci projektu Aqua Mineralis
Glacensis v roce 2018. Při stavebních pracích se kromě arboretických zásahů provedla kontrola
vrtů minerálních vod Hronovky
a Regnerky, a jejich rozvedení od
stávajícího prameníku k dalšímu
moderně architektonicky řešenému v centru parku. Nově přemístěná socha Aloise Jiráska v reprezentativní poloze blíže hlavní
promenády vítá příchozí návštěvníky. Po obvodu parku vede okružní trasa spojující oba prameníky,
vodní brouzdaliště, fitness park,
dětská hřiště a slunnou pobřežní
promenádu podél řeky Metuje s betonovým molem sloužícím k osvěNové pítko na centrální promenádě
Nowe ujęcie wody na centralnej promenadzie
žení v letních vedrech. Kompletní rekonstrukci prošel přírodní
amfiteátr a říční lávky. Celý park je osazen novými lavičkami, má nové
veřejné osvětlení a sociálního zařízení.
Dětské hřiště na místě bývalého koupaliště
Plac zabaw w miejsce dawnego kąpieliska
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Fyzickou zdatnost lze prověřit na dalším hřišti
Sprawność fizyczną można sprawdzić na boisku

Molo slouží jako nástupiště pro vyjížďky po řece, osvěžení v letních vedrech, ale i koupel otužilců.
Molo służy jako przystań oraz miejsce do orzeźwienia w czasie letnich upałów. Odbywają się tu
także kąpiele morsów.

Rewitalizacja parku Aloisa Jiráska
Projekt „Park zdrowia i partnerstwa” („Park zdraví a partnerství“) z 2011 roku
zrealizowano jako część projektu pn. Aqua Mineralis Glacensis w 2018 roku.
W ramach robót budowlanych, oprócz prac arboretycznych, przeprowadzono
kontrolę odwiertów wód mineralnych Hronovka i Regnerka oraz rozprowadzono je od istniejącego ujęcia wody do innej, architektonicznie nowoczesnej
pijalni usytuowanej w centrum parku. Rzeźba Aloisa Jiráska przeniesiona na
reprezentacyjne miejsce bliżej głównej promenady wita przybywających gości.
Po obwodzie parku poprowadzono trasę okólną łączącą obie pijalnie, brodzik
wodny, fitness park, plac zabaw oraz słoneczną nadbrzeżną promenadę
wzdłuż rzeki Metuje z betonowym molo służącym do ochłody w czasie letnich
upałów. Generalnej przebudowie poddano plenerowy amfiteatr i kładki nad
rzeką. Na terenie całego parku zamontowano nowe ławki, oświetlenie uliczne
oraz przygotowano zaplecze sanitarne.
Amfiteátr je využíván od jara do konce léta / Amfiteatr wykorzystywany jest od wiosny do końca lata

Polské lázně
Dolní Slezsko je proslulé svými lázněmi. Většina z nich se nachází na
území Euroregionu Glacensis, zejména v kladském regionu, kterému
se říká „lázeňský ráj”. Lázně zde začaly vznikat již ve středověku. Za
nejstarší je považován Lądek-Zdrój, jehož horké prameny byly zmiňovány již před rokem 1242. V polovině 18. století se rozvíjely lázně Jedlina-Zdrój a Stary-Zdrój, kolem roku 1800 pak Duszniki-Zdrój,
následně v první polovině 19. století Kudowa-Zdrój, Szczawno-Zdrój,
Długopole-Zdroj a Polanica-Zdrój. Lázně se staly místem setkávání
a odpočinku pro vyšší sféry společnosti. Duszniki-Zdrój si oblíbila a také zde koncertoval polský skladatel Fryderyk Franciszek Chopin.
Stavěly se objekty skvělé lázeňské infrastruktury – vodoléčebné ústavy, kolonády s prameny, vycházkové haly, lázeňské domy, penziony
a vily. Byly zakládány lázeňské parky. Návštěvy zřídel přispívaly k rozvoji cestovního ruchu. Tato epocha skončila s okamžikem vypuknutí
první světové války. Nyní lázně v regionu prožívají svou renesanci.
Vznikají nové objekty a dávné lázeňské architektuře se vrací původní lesk.

Polskie uzdrowiska
Dolny Śląsk słynie ze swoich uzdrowisk. Większość z nich znajduje się
na terenie Euroregionu Glacensis, głównie na ziemi kłodzkiej, nazywanej
uzdrowiskowym rajem. Uzdrowiska zaczęły się tu pojawiać już w średniowieczu. Za najstarsze uważany jest Lądek- Zdrój, którego górskie źródła
wzmiankowano już przed 1242 rokiem. W połowie XVIII wieku rozwijały
się uzdrowiska Jedlina-Zdrój i Stary Zdrój, około 1800 roku Duszniki
-Zdrój, potem w pierwszej połowie XIX wieku Kudowa-Zdrój,
Szczawno-Zdrój, Długopole-Zdrój i Polanica-Zdrój. Uzdrowiska
stały się miejscem spotkań i wypoczynku dla wyższych sfer
społecznych. Duszniki-Zdrój upodobał sobie polski kompozytor Fryderyk Chopin, który tu koncertował. Budowano obiekty wspaniałej infrastruktury uzdrowiskowej
– zakłady wodolecznicze, promenady z pijalniami,
hale spacerowe, domy zdrojowe, pensjonaty i wille.
Zakładano parki zdrojowe. Przyjeżdżający goście przyczyniali się do rozwoju turystyki. Epoka ta skończyła
się wraz z wybuchem pierwszej wojny światowej.
Obecnie uzdrowiska w regionie przeżywają swój renesans. Powstają nowe obiekty, a dawnej architekturze
zdrojowej przywracany jest dawny blask.
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Pohled na lázně z vyhlídky „Altan lásky“ na Parkové hoře
Widok na uzdrowisko z Altany Miłości zlokalizowanej na Górze Parkowej

Kudowa-Zdrój
Polské lázeňské město Kudowa-Zdrój se rozkládá při hranici s Českou
republikou, v dolině mezi Stolovými a Orlickými horami ve výšce přibližně 400 m n. m., jen několik kilometrů na severovýchod od města
Náchod. Je jedním z nejstarších evropských lázeňských míst. Díky příznivé poloze města, nacházejícího se v údolí, obklopeném lesy, a celoročnímu jihozápadnímu oceánskému proudění je v Kudowě-Zdróji
velice příjemné klima. Chladnější léta a teplejší zimy jsou příčinou,
že zde mohou léčebné kůry probíhat po celý rok. Hojnost minerálních
vod umožňuje léčit řadu nemocí. V průběhu dějin se zde léčila spousta
významných osobností, mimo jiné například pruský král Wilhelm III
s rodinou, Johan Wolfgang Goethe, Winston Churchill, Bruno Schulz
nebo Karol Wojtyła, pozdější papež Jan Pavel II., a další. Zajímavostí
lázní je známá Alej štěstí, kterou postupně vysazují vybraní hosté lázní,
jako politici, herci, režiséři, či významní vědci.
Srdcem lázní je lázeňský park (Park Zdrojowy) z 18. století. Park vytvářený celou řadou i ojedinělých dřevin, množstvím květin, promenádami a vycházkovými okruhy pro všechny věkové i zdravotní skupiny
lázeňských hostí je zakončen vodní plochou v podobě ozdobného
rybníčku se spoustou vodních ptáků a fontánou. V parku se nachází
43

Sanatorium Zámeček v centru lázní
Sanatorium Zameczek w centrum uzdrowiska

Procházkový okruh v lázeňském parku
Trasa spacerowa w Parku Zdrojowym

Kudowa-Zdrój
Část lázeňského parku s hotelem Polonia / Część Parku Zdrojowego z hotelem Polonia

i Pijalnia Wód Mineralnych z roku 1853 (česky bychom mohli tento
pavilon zvát kolonádou) s koncertním sálem, kde jsou uskutečňovány
nejenom koncerty, ale i výstavy předních polských i českých výtvarníků.
Hlavní promenáda a pavilon se zřídlem / Główna promenada i pijalnia

Uzdrowisko miasto Kudowa-Zdrój leży przy granicy z Czechami, w dolinie między Górami Stołowymi i Orlickimi, na wysokości ok. 400 m n.p.m.,
zaledwie kilka kilometrów na północny wschód od czeskiego miasta
Vstup do parku zdobí kovové plastiky hudebNáchod. To jedna z najstarszych
ních nástrojů
Wejście do parku zdobią metalowe rzeźby
w Europie miejscowości uzdrowisinstrumentów muzycznych
kowych. Dzięki korzystnemu położeniu miasta w dolinie, otaczającym go lasom i całorocznym południowo-zachodnim oceanicznym
wiatrom w Kudowie-Zdroju panuje
bardzo przyjemny klimat. Chłodniejsze lata i cieplejsze zimy umożliwiają wykonywanie zabiegów
leczniczych przez cały rok. Duża
ilość wód mineralnych pozwala na
leczenie różnych schorzeń. W przeszłości leczyło się tu wiele znanych
osób, między innymi pruski król
Wilhelm III z rodziną, Johan Wolfgang Goethe, Winston Churchill,
Bruno Schulz i Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II i inni.
Ciekawostką kurortu jest Aleja
Szczęścia, która stopniowo nasadzana jest młodymi drzewkami
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Na území lázeňského parku se nachází osm ekologicky neznečištěných minerálních pramenů. Složení těchto vod je vodíkově - uhličito
- sodíkově vápenité, arsenové a železité s vysokou lázeňskou ozdravnou kvalitou. Prameny Jiřího Śniadeckého, Leona Marchlewského a Stanislava Moniuszky se užívají k lázeňství pitnému. Horní pramen slouží
k minerálním koupelím a Plynový pramen k plynovým koupelím. Zbylé
tři prameny se nevyužívají.
Většinu pramenů nacházejících se na území lázeňského parku (Park
Zdrojowy) doplňuje, jak již bylo vzpomenuto, vzácná fauna, flóra,
upravené cesty se stromořadím a Pijalnia – pavilon lázeňské léčebny
s ochutnávkou minerální vody.
Rozvoj města je úzce spojen s objevem minerálních pramenů. První
zmínka o jejich existenci pochází z roku 1580 a již v roce 1636 bylo
vybudováno první zařízení umožňující koupele.
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Hojnost minerálních vod umožňuje léčit řadu
nemocí, jako onemocnění srdce, cév a dýchacích cest, poruch štítné žlázy a otylosti.
V rámci projektu revitalizovaný prameník K - 200
Zrewitalizowane w ramach projektu źródło wody mineralnej K-200
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przez gości uzdrowiska – osobistości ze świata
kultury, sportu i życia społecznego.
Sercem uzdrowiska jest park zdrojowy pochodzący z XVIII wieku. W parku jest także wiele
rzadkich roślin, mnóstwo kwiatów, promenady
i trasy spacerowe odpowiednie dla wszystkich
grup wiekowych i różnego stanu zdrowia kuracjuszy. Znajduje się w nim także akwen wodny
w postaci ozdobnego stawu z licznymi ptakami
wodnymi i fontanną. W parku znajduje się także
pijalnia wód mineralnych z 1853 roku z salą
koncertową, w której odbywają się nie tylko
koncerty, ale także wystawy czołowych polskich
i czeskich artystów.
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Revitalizovaný lázeňský rybník / Zrewitalizowany staw zdrojowy

V roce 1850 se podařilo profesoru Adolfu Duflosovi z Wroclawi provést důkladnou chemickou analýzu místních léčivých vod. Tyto dřívější
rozbory pak byly potvrzeny roku 1949 Vědecko-výzkumným ústavem
ve Szczawně-Zdroji. Podle nich se chemické složení pramenů v průběhu století nezměnilo a tento fakt je důkazem jejich vydatnosti
a stálosti.
Dětská vodní turbína na hrázi rybníku
Dziecięca turbina wodna na tamie stawu
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Dřevěné molo u hráze rybníku
Drewniane molo przy tamie stawu

V polských lázních jsou velice oblíbená komerční loviště ryb s okamžitou možností konzumace
W polskich uzdrowiskach popularne są komercyjne łowiska ze smażalniami

Źródła mineralne
Liczne wody mineralne pozwalają na leczenie wielu chorób, m.in. chorób serca, układu krążenia, dróg oddechowych, schorzeń tarczycy oraz
otyłości.
Na terenie parku zdrojowego znajduje się osiem źródeł mineralnych
czystych pod względem ekologicznym. Szczawy są wodorowowęglanowosodowo-wapniowe, arsenowe i żelaziste o dużej jakości leczniczej. Źródła
Jerzego Śniadeckiego, Leona Marchlewskiego i Stanisława Moniuszki
wykorzystywane są do kuracji pitnych. Zdrój Górny służy do kąpieli mineralnych, a Zdrój Gazowy do kąpieli w suchym gazie. Pozostałe trzy źródła
nie są wykorzystywane.
Większość źródeł znajdujących się na terenie parku zdrojowego uzupełniają, jak już wspomniano, rzadka fauna, flora, zagospodarowane
ścieżki z alejami drzew oraz pijalnia wód mineralnych.
Rozwój miasta jest ściśle związany z odkryciem źródeł wód mineralnych.
Pierwsza wzmianka o ich istnieniu pochodzi z 1580 roku, a już w 1636 roku zbudowano pierwszy obiekt umożliwiający kąpiele.
W 1850 roku Adolfowi Duflosowi z Wrocławia udało się przeprowadzić
dokładną analizę chemiczną miejscowych wód leczniczych. Te analizy
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Panorama z vyhlídkové plošiny na Boru / Panorama z platformy widokowej na Skalniaku

Altán lásky na Parkové hoře
Altana Miłości na Górze Parkowej

Památník tří kultur v nedaleké Czermne
Pomnik Trzech Kultur w niedalekiej wsi Czermna

zostały potwierdzone w 1949 roku przez Zakład Naukowo-Badawczy
z Szczawna-Zdroju. Skład chemiczny źródeł nie zmienił się na przestrzeni
wieków, co stanowi dowód ich wydajności i stałości.

Při vycházce na Parkovou horu jistě stojí za návštěvu Altán lásky, z něhož je krásný výhled na město a okolí. Součástí katastru města je
i Czermna (Čermná) kde se nachází kostel sv. Bartoloměje z 2. poloviny
18. stol. a Kaple lebek (Kaplica Czaszek), nevelká barokní stavba, ve
které se nachází ostatky bezmála dvaceti tří tisíc lidí, obětí třicetileté
války a válek slezských. Je jediná památka tohoto typu v Polsku a jedna
ze tří v Evropě.
Kostel sv. Bartoloměje v Czermne
Kościół św. Bartłomieja w Czermnej

Interiér Kaple lebek
W Kaplicy Czaszek

Zde se také nachází Památník tří kultur (Češi, Poláci a Němci), a v nedaleké obci Pstrążna (Stroužné) Muzeum a skanzen lidové kultury.
Z Bukowiny Kłodzke je to pro pěší výletníky již pouze 1,3 km do skalního města Bludné skály (Błędne Skały) na vrcholu hory Bor (Skałniak).
Přímo ve městě lze navštívit Aqua park, Muzeum hraček a Muzeum žáby.
Spacerując po Górze Parkowej, warto odwiedzić Altanę Miłości, z której
roztacza się piękny widok na miasto i okolice. Teren gminy obejmuje także
Czermną, gdzie znajduje się kościół św. Bartłomieja z 2. połowy XVIII wieku
oraz Kaplica Czaszek, niewielki barokowy budynek, w którym znajdują się
szczątki niemal dwudziestu trzech tysięcy ludzi, ofiar wojny trzydziestoletniej i wojen śląskich. To jedyny zabytek tego typu w Polsce i jeden
z trzech w Europie.
Znajduje się tu także pomnik Trzech Kultur (Polaków, Czechów i Niemców), a w niedalekiej miejscowości Pstrążna skansen Muzeum Kultury
Ludowej Pogórza Sudeckiego. Z Bukowiny Kłodzkiej prowadzi ścieżka turystyczna, którą można po 1,3 km dotrzeć do Błędnych Skał w masywie
Skalniaka. Na terenie miasta znajduje się aquapark, muzeum zabawek
i muzeum żaby.
Útvar kuřecí noha v Bludných skalách
Forma skalna Kurza Stopka w Błędnych Skałach
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Z vrcholu Boru vede naučná stezka
Ze szczytu Skalniaka prowadzi ścieżka edukacyjna
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Duszniki-Zdrój se neptají na věk a nepředpokládají, že každý, kdo je
navštíví, se sem přijíždí léčit. Je to výjimečné místo pro lidi, kteří ocení klid
a ticho, ale lázně jsou připraveny poskytnout i zajímavé zážitky. Atmosféra města splňuje požadavky jak lázeňských hostů, tak i turistů, kteří
nesnesou nudu. Nikde jinde nenajdete tak bohatou nabídku aktivního odpočinku. Můžeme nabídnout mnoho atraktivních tras, pro pěší
turistiku, nordick walking nebo vyjížďky na kole daleko od městského
shonu. Lázně splňují i očekávání milovníků projížděk na koni a sjezdového i běžeckého lyžování. To pro ně otevírá své brány Zieleniec
a Centrum aktivní turistiky na Jamrozowě Polaně.

Pohled na centrum města a hřebeny Bystřických a Orlických hor
Widok na centrum miasta i grzbiety Gór Bystrzyckich i Orlickich

Duszniki-Zdrój
Lázeňské město ležící u staré cesty do Čech se pyšní vskutku starou
tradicí, protože místní prameny byly využívány již před třicetiletou válkou. Pobýval tu mimo jiné významné osobnosti i Fryderyk F. Chopin.
Zieleniec je svoji polohou atraktivním cílem pro cykloturisty
Dzięki swojemu położeniu Zieleniec jest atrakcyjnym miejscem dla rowerzystów
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Výstavy jsou instalovány přímo v parku
Chopinův pomník a zámeček v lázeňském parku
Wystawy mieszczą się bezpośrednio w parku Pomnik i Dworek Chopina w Parku Zdrojowym

Pobyt ve městě zpestřuje bohatý kalendář kulturních akcí. Neobyčejným místem, kde zaznívá hudba a kde se koná mnoho zajímavých
uměleckých představení je Dworek Chopina (Chopinův zámeček), kde
probíhá i známý Mezinárodní Chopinův festival.
Duszniki-Zdrój je i městem s historií a bohatou tradicí. Dodnes se
zachovalo historické náměstí s domy nesoucími stopy různých epoch, jako například Muzeum papírenství, farní kostel sv. Petra a Pavla s nádhernou a vzácnou kazatelnou ve tvaru velryby, františkánský klášter
a další.
Při prohlídce města si určitě nenechte ujít návštěvu papírenského muzea, umístěného ve mlýně z roku 1605. Dřevěná budova papírny (Młyn
Papierniczy) je drahocenná technická památka ze 17. století. Krása budovy, stejně jako originální polychromie uvnitř je důkazem obrovského
53

Duszniki-Zdrój

bohatství dusznických papírníků. Rozhodnutím prezidenta Polské republiky byl v roce 2011 papírně udělen status historické památky. Díky
tomu bylo sídlo Muzea papírenství formálně zahrnuto mezi nejcennější
památky se zvláštním významem pro kulturu Polska.

Uzdrowiskowe miasto leżące przy dawnej drodze do Czech szczyci się
długowiekową tradycją, ponieważ miejscowe źródła wykorzystywane były
już przed wojną trzydziestoletnią. Oprócz innych ważnych osobistości
przebywał tu także Fryderyk Chopin.
Duszniki-Zdrój nie pytają o wiek i nie zakładają, że każdy przyjeżdżający
tu turysta będzie korzystał z leczenia. To wyjątkowe miejsce dla ludzi,
którzy doceniają spokój i ciszę, ale uzdrowisko oferuje także inne wrażenia. Atmosfera miasta spodoba się zarówno kuracjuszom, jak i turystom,
którzy nie lubią się nudzić. W żadnym innym miejscu nie ma tak bogatej
oferty aktywnego wypoczynku. Można korzystać z wielu atrakcyjnych tras
oddalonych od zgiełku miasta, przeznaczonych do turystyki pieszej, nordic
walking lub turystyki rowerowej. Kurort wychodzi także naprzeciw oczekiwaniom miłośników przejażdżek konnych oraz narciarstwa zjazdowego
i biegowego. Dla nich przygotowany jest ośrodek w Zieleńcu oraz Centrum
Turystyki Aktywnej Jamrozowa Polana.
Podczas pobytu w mieście można skorzystać z bogatej oferty imprez
kulturalnych. Niezwykłym miejscem, w którym rozbrzmiewa muzyka i organizowanych jest wiele ciekawych wydarzeń artystycznych, jest Dworek
Chopina, w którym odbywa się także znany Międzynarodowy Festiwal
Chopinowski.
Duszniki-Zdrój to miasto z historią i bogatą tradycją. Do dnia dzisiejszego
zachował się zabytkowy rynek z kamienicami noszącymi ślady różnych

Budova muzea z přilehlého parku
Na dvoře muzea je vystaveno několik exponátů
Widok na budynek muzeum z sąsiedniego parku Na dziedzińcu muzeum znajduje się kilka eksponatów

Fontána v lázeňském parku ozářená zapadajícím sluncem
Fontanna w Parku Zdrojowym w świetle zachodzącego słońca

Dobová pohlednice papírenského muzea / Historyczna widokówka Muzeum Papiernictwa
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epok, Muzeum Papiernictwa, kościół parafialny św. Piotra i Pawła z piękną
i cenną amboną w kształcie wieloryba, klasztor franciszkański i inne.
Zwiedzając miasto, warto wstąpić do Muzeum Papiernictwa, mieszczącego
się z młynie z 1605 roku. Drewniany budynek młyna papierniczego to cenny
zabytek techniki z XVII wieku. Piękno obiektu, podobnie jak oryginalne
polichromie we wnętrzach stanowią dowód ogromnego bogactwa dusznickich papierników. Na mocy rozporządzenia Prezydenta RP w 2011 roku
papiernia otrzymała status pomnika historii. Dzięki temu siedziba Muzeum
Papiernictwa formalnie znalazła się w gronie najcenniejszych zabytków
o szczególnym znaczeniu dla kultury Polski.

Lázně
Lázeňský park (Park Zdrojowy) je nejkrásnější částí města. Vznikl díky
pramenité vodě, kterou nikdo nemusel hledat, protože sama od sebe
vytryskla na povrch. Zpočátku sloužila pouze k pití. Na konci osmnáctého století byly objeveny její léčebné účinky a tak začala kariéra
města jako lázní. Výstavba celého komplexu začala roku 1801 a skončila 1820. Za tímto účelem dostalo město bezúročnou půjčku ve výši
12 000 tolarů a následně pak ještě 5 000 tolarů od samotného krále
Fridricha Viléma. V roce 1820 mohly Duszniki pojmout 500 lidí najednou. Charakteristické léčení v lázních spočívalo mimo jiné v pití
minerální vody smíchané podle švýcarského vzoru s kozím mlékem.
Lázeňské budovy a kostel Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše na dobové pohlednici
Budynki zdrojowe i kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa na historycznej pocztówce
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Otevřený amfiteatr v objektu kolonády
Czynny amfiteatr w hali spacerowej

Zřídlo Pieniawa Chopina
Źródło Pieniawa Chopina

V 19. století se již Duszniki těšily pověsti nejmódnějších lázní země
kladské. Nepochybně se o to zasloužily zprovozněním nových zřídel,
vylepšením a rozšířením lázeňského zařízení i péčí o pohodlí a komfort hostů.
Po povodních v roce 1998 došlo v parku k mnoha změnám. Před
vstupem do něj byl z dlažby poskládán městský erb, který znázorňuje
sv. Petra s klíčem v pravé ruce a knihou v levé na pozadí cihlové zdi,
na níž je u okraje erbu kohout s hlavou obrácenou dozadu. Nejstarší
vyobrazení heraldického znaku je známo z městské pečeti otisknuté
na listině z roku 1602. Hned za erbem stojí na levé straně meteorologická budka, která od sedmdesátých let 19. století pomáhá lázeňským
hostům předpovídat počasí.
Lázeňské divadlo Fryderyka Chopina (Teatr Zdrojowy im. Fryderyka Chopina), známé jako Dworek Chopina (Chopinův dvůr ), je bývalý
společenský dům, kde se soustředil kulturní život lázní. Vznikl v letech
1802-05. Měl plnit roli divadla, koncertního sálu, galerie a dokonce
tanečního sálu. V roce 1826 tu pořádal svůj první charitativní koncert
pro čtyři dětské sirotky Fryderyk Chopin. Tato událost se stala inspirací k uspořádání Mezinárodního Chopinova festivalu, který se koná
každoročně od roku 1946. Každý rok se v prvním srpnovém týdnu
Dworek stává mekkou milovníků klasické hudby. Je to doba, kdy se do
lázní sjíždějí talentovaní pianisté, virtuózové, pedagogové i hudební
kritici z celého světa. Po festivalu Dworek Chopina i nadále zůstává
kulturním centrem pro obyvatele i turisty, kde zní hudba různých dob
a žánrů a kde se koná mnoho zajímavých uměleckých událostí, charitativních plesů nebo i svatebních obřadů. Za Dworkem Chopina stojí
57

a

rco

ch
ierz

zym
wa

Góra Dziadka
o
555 m n. m.

jo

wa

to

a

i na

jow

na

Okół

h
yc
on
rz
ie

ym
rz
eg

o

0
55

yk

Fry

a

de

Ch

op

ryka

ina

Chop

Zdro

Sp

zn
ec

on

Sł

a

ow
ch

ki

Fr

eg

o

yd

ze

Or

bo

DUSZNIKI-ZDRÓJ

a
w

szn

Du

jo

Zd

Bys

trzy

ca

ro
Zd

wa

ick

a

Klu

W

oj

sk

a

Al

eja

Agata

ls

60
00
00

ki

Felix

ona

ka
nic
sz

Getta

Du

ro
Miejski Ośrodek
Kultury i Sportu

o

g

a

ie

Willow

Jó

ze

fa

ick

or

Osiedlow a

ls

yb

a

Sp

o
Wojska P

W

Muzeum
Papiernictwa
WC

Zd

rka

er

Gó

a

ka

Miejska Górka
o
609 m n. m.

ha

ecka

vysoký pomník z bronzu představující celou postavu Fryderyka Chopina. Socha byla odhalena v roce 1976 při příležitosti
150. výročí skladatelova pobytu
v lázních.
V hale u pramene lze nabrat
vodu – Pieniawu Chopina a Jana Kazimierza ve verzi studené
60
00
00
i teplé. Krytá kolonáda vznikla
v letech 1884-1887. Jejím úkolem bylo chránit lázeňské hosty
před deštěm a větrem. Kolonáda
Barevná fontána / Kolorowa Fontanna
měla zpočátku 150 metrů a nebyla zasklená. Během druhé světové války v ní Němci udělali muniční sklad, který v roce 1945 vybuchl. Kolonáda byla postavena znovu, ale už ne v celé její kráse.
Kromě haly s pramenem se v další části kolonády nachází amfiteátr
používaný dodnes během různých akcí pod otevřeným nebem.
Raritou parku jsou čtyři fontány obklopené lavičkami zvoucími
k odpočinku. Jednou z nich je Barevná fontána (Kolorowa Fontanna), jejíž
počátky sahají do roku 1905. Proud vody tehdy dosahoval 45 metrů výšky. Formu unikátní světelné instalace dostala v roce 1927 a je
nejstarším objektem svého druhu v Polsku. V současnosti od jara do
podzimu se v průběhu večerního představení mění v mnohobarevnou
podívanou. Prosvětlují ji barevné reflektory, které v souhře s proudy
vody a synchronizovanou hudbou přinášejí nezapomenutelný zážitek.
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Pokračování plánku od „Barevné fontány“ k Duszniki Areně
Ciąg650dalszy mapki od Kolorowej Fontanny do Duszniki Areny
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Uzdrowisko
Park zdrojowy stanowi najpiękniejszą część miasta. Powstał dzięki źródlanej wodzie, której nie trzeba było szukać, sama bowiem wytrysnęła na powierzchnię. Początkowo służyła tylko do picia. Pod
koniec XVIII wieku odkryto jej lecznicze właściwości, co zapoczątkowało rozwój miasta jako uzdrowiska. Budowę całego kompleksu rozpoczęto w 1801 roku i zakończono
Zřídlo Agata v aleji Fryderyka Chopina
w 1820 roku. W tym celu miasto
Źródło Agata w alei Fryderyka Chopina
otrzymało nieoprocentowaną pożyczkę w wysokości 12 000 talarów, a później jeszcze 5 000 talarów od króla
Fryderyka Wilhelma. W 1820 roku Duszniki mogły przyjąć jednorazowo
500 osób. Charakterystyczne leczenie w uzdrowisku polegało między innymi na piciu wody mineralnej zmieszanej wg szwajcarskiej receptury
z kozim mlekiem. W XIX wieku Duszniki znane już były jako najnowocześniejszy kurort ziemi kłodzkiej. Niezaprzeczalnie przyczyniło się do tego
uruchomienie nowych źródeł, udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
uzdrowiskowej oraz troska o wygodę i komfort kuracjuszy.
Po powodzi w 1998 roku w parku dokonano wielu zmian. Przed wejściem do parku w bruku ułożono znak miasta, którzy przedstawia św. Piotra
z kluczem w prawej dłoni i książką w lewej na tle muru z cegły, na którym
na obrzeżach znaku widnieje kogut z odwróconą w tył głową. Najstarszy
wizerunek heraldycznego znaku znany jest z pieczęci miejskiej odbitej
na dokumencie z 1602 roku. Tuż za znakiem po lewej stronie stoi kiosk
-stacja meteorologiczna, która od lat 70. XIX wieku pomaga kuracjuszom
w prognozowaniu pogody.

świata. Po festiwalu Dworek Chopina pozostaje centrum kultury dla
mieszkańców i turystów, rozbrzmiewa tu muzyka z różnych okresów i różnych gatunków, odbywa się wiele wydarzeń artystycznych, balów charytatywnych, a także ceremonii ślubnych. Za obiektem stoi wysoki pomnik
z brązu przedstawiający sylwetkę Fryderyka Chopina. Rzeźbę odsłonięto
w 1976 roku z okazji 150. rocznicy pobytu kompozytora w uzdrowisku.
W hali przy źródle można nabrać wody – Pieniawy Chopina i Jana Kazimierza, w wersji zimnej i ciepłej. Zadaszona pijalnia powstała w latach
1884-1887. Jej zadaniem była ochrona kuracjuszy przed deszczem i wiatrem. Hala spacerowa miała początkowo 150 m długości i nie była oszklona.
W czasie drugiej wojny światowej Niemcy zrobili z niej skład amunicji, który
wybuchł w 1945 roku. Halę spacerową odbudowano, jednak już nie w całej
jej krasie. Poza pijalnią, w dalszej części hali znajduje się amfiteatr wykorzystywany do dziś podczas różnych imprez plenerowych.
Ciekawostką parku są cztery fontanny otoczone ławeczkami zachęcającymi do wypoczynku. Jedną z nich jest kolorowa fontanna, której początki
sięgają 1905 roku. Strumień wody tryskał wówczas na wysokość 45 metrów. Formę wyjątkowej instalacji świetlnej przybrała w 1927 roku i jest
najstarszym tego typu obiektem w Polsce. Obecnie w okresie od wiosny
do jesieni w czasie wieczornego spektaklu zmienia się w wielobarwne
widowisko. Podświetlające ją kolorowe reflektory współgrają ze strumieniami wody i zsynchronizowaną muzyką, dostarczając niezapomnianych
wrażeń.
Nové zřídlo Felix vzniklé v rámci projektu Aqua Mineralis Glacensis
Nowe źródło Felix powstałe w ramach projektu Aqua Mineralis Glacensis

Teatr Zdrojowy im. Fryderyka Chopina, znany jako Dworek Chopina,
to dawny „dom towarzyski”, w którym skupiało się życie kulturalne uzdrowiska. Powstał w latach 1802-1805. Miał pełnić rolę teatru, sali koncertowej, galerii, a nawet sali tanecznej. W 1826 roku swój pierwszy koncert
charytatywny dla czterech sierot zorganizował tu Fryderyk Chopin. To wydarzenie stało się inspiracją do zorganizowania Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego, który odbywa się cyklicznie od 1946 roku. W pierwszym tygodniu sierpnia Dworek Chopina co roku staje się mekką miłośników muzyki klasycznej. To czas, w którym do kurortu przyjeżdżają utalentowani pianiści, wirtuozowie, nauczyciele i krytycy muzyczni z całego
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černá. Na území rezervace vede podél zelené turistické značky přírodní
naučná stezka popisující přírodu rašeliniště a proces vzniku rašeliny.
Za zmínku stojí dřevěná vyhlídková věž, která nabízí výhled zejména
na severní části areálu.

Zieleniec

Lyžařský areál Zieleniec / Stacja narciarska w Zieleńcu

Zieleniec
Obec Zieleniec, dříve Grunwald, je jeden z největších lyžařských areálů
v Sudetech. Leží v nadmořské výšce asi 950 metrů nad mořem v pásmu
Orlických hor. Nabízí řadu sjezdových tratí, včetně vleků a lanovek.
Nedaleko se nachází Jamrozowa Polana, moderní sportovně výcvikový
areál Dušniky Arena pro biatlonisty i lyžaře běžkaře.
Rezervace Rašeliniště (Rezerwat Torfowisko) pod Zieleńcem bylo zřízeno před druhou světovou válkou, kdy tu bylo identifikováno mnoho unikátních druhů fauny a flóry. Objevuje se tu reliktní bříza zakrslá, charakteristická pro sibiřskou tundru, borovice blatka, rosnatka
okrouhlolistá a anglická, klikva bahenní, vlochyně bahenní nebo šicha

Zieleniec, dawniej Grunwald, jeden z największych ośrodków narciarskich w Sudetach. Leży na wysokości ok. 950 m n.p.m. w paśmie Gór Orlickich. Oferuje szereg tras zjazdowych, w tym wyciągi i koleje linowe.
Jamrozowa Polana, nowoczesny ośrodek sportowo-treningowy Duszniki
Arena dla biathlonistów i narciarzy biegowych.
Rezerwat Torfowisko pod Zieleńcem powstał przed drugą wojną światową, gdy zidentyfikowano tu wiele unikatowych gatunków zwierząt
i roślin. Występuje tu reliktowa brzoza karłowata, charakterystyczna dla
tundry syberyjskiej, sosna błotna, rosiczka okrągłolistna i długolistna, żurawina błotna, borówka bagienna oraz bażyna czarna. Na terenie rezerwatu wzdłuż zielonego szlaku turystycznego prowadzi przyrodnicza ścieżka
dydaktyczna opisująca przyrodę torfowiska i proces powstania torfu.
Warto wspomnieć o drewnianej wieży widokowej, z której roztaczają się
widoki w szczególności na północną cześć kompleksu.
Rezervace Rašeliniště pod Zielencem, ve které pramení řeky Bystrzyca Dusznicka a Divoká Orlice
Rezerwat Torfowisko pod Zieleńcem, na terenie którego swoje źródła mają rzeki Bystrzyca
Dusznicka i Dzika Orlica

Areál nabízí nejmodernější přepravní zařízení V Duszniki Areně je možné trénovat po celý rok
Ośrodek wyposażony jest w najnowocześniejsze W Duszniki Arenie można trenować przez okrągły
urządzenia przewozowe
rok
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Skalákova studánka v Maternici
Źródełko Skalákova studánka w Maternicy

Ochranářské desatero cyklisty

Jezdí pouze po vyznačených cyklotrasách.
Neodhazuje odpadky.
Městské informační
V přírodě nerozdělává otevřený oheň a nekouří.
centrum Náchod
K přespání nepoužívá stanu ani jiných přístřešků.
Masarykovo náměstí 1
Zdržuje se veškerých hlasitých projevů.
547 01 Náchod
Po vykonání potřeby místo uvede do přijatelného
stavu.
tel.: +420
491 426 060
Nepoškozuje přírodu.
+420 778 411 680
Jezdí pomalu a sleduje okolí.
email: infocentrum@mestonachod.cz
Dává pozor na ostatní cyklisty a turisty.
www.mestonachod.cz
Chová se tak, jak by chtěl, aby se ostatní chovali k němu.

Městské informační
centrum Malé lázně
Jeździmy tylko po wyznaczonych szlakach rowerowych.
Dziesięć zasad zachowania rowerzysty

U Starých lázní 129
Nie wyrzucamy śmieci.
547 01 Náchod - Běloves
Na łonie natury nie rozpalamy otwartego ogniska
i nie palimy papierosów.
tel.: +420 771 128 492
W celu przenocowania nie używamy namiotu email:
ani innych zadaszeń.
Unikamy wszelkich głośnych zachowań.
infocentrum.lazne@mestonachod.cz
Po odbyciu potrzeby fizjologicznej miejsce przywracamy
do odpowiedniego
www.mestonachod.cz
stanu.
Nie niszczymy przyrody.
Jeździmy wolno, śledząc otoczenie.
Uważamy na innych rowerzystów i turystów.
Kulturní
a informační
Zachowujemy się tak, jak chcemy, by inni zachowywali
się wobec
nas.

středisko Hronov

nám. Čs. armády 500
549 31 Hronov
tel.: +420 491 483 646
email: info@kulturahronov.cz
www.informacnicentrumhronov.cz

Punkt
Informacji Turystycznej
w Kudowie Zdroju
ul. Zdrojowa 44
57-350 Kudowa-Zdrój
tel./fax: +48 748 661 387
e-mail: turystyka@kudowa.pl
www.kudowa.pl

Biuro
Informacji Turystycznej
w Dusznikach Zdroju
Rynek 9
57-540 Duszniki-Zdrój
tel./fax: +48 748 669 413
e-mail: informacja@duszniki.pl
www.duszniki.pl
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