
Rychnov nad Kněžnou

Kłodzko

ZAPRASZAMY DO WĘDRÓWKI HISTORYCZNĄ 
TRASĄ CZESKO-POLSKIEGO SZLAKU GRZBIE-
TOWEGO. W MIEJSCU, GDZIE RZEKA ORLICA OD-
DZIELA POLSKĘ OD CZECH, OD 2019 ROKU STOI 
DREWNIANY MOST.

Zbudowano go dokładnie tam, gdzie stał jego poprzednik. 
Pierwszy most Jański mieszkańcy Neratova zbudowali już 
w 1618 roku. W 1730 roku został przebudowany na kamienny 
i ozdobiony rzeźbą św. Jana Nepomucena, od którego wziął 
swoją nazwę. W 1884 roku tutejsi mieszkańcy zamknęli most 
z powodu jego katastrofalnego stanu. Do 1996 roku z mostu 
pozostał tylko środkowy filar. Po powodzi w 1997 roku, kiedy 
rzeka pokazała swój niszczycielski żywioł, z mostu nie pozo-
stało już nic. 

Most Jański łączy czeską stronę z wieżą widokową na Jagod-
nej. Szlak liczący 6,5 km długości przeznaczony jest dla pie-
szych i rowerzystów. Po przejściu kładki w kierunku Nera-
tova można zobaczyć po prawej stronie browar, w którym 
produkowane jest słynne lokalne piwo Prorok. W drodze do 
kościoła mijamy informację turystyczną, czynną od środy 
do niedzieli w godzinach od 10 do 17. Budynek jest dosto-
sowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, można tu 
skorzystać z toalety, a nawet podgrzać własny posiłek. Po 
zwiedzeniu kościoła Wniebowzięcia Maryi Panny zachęca-
my do wędrówki na wzniesienie Anenský vrch, oddalone  
o niespełna 7 km. Popularnym przystankiem jest także mi-
litarna grupa warowna Hanička, do której prowadzi szlak  
o długości 5 km.

Przygraniczna miejscowość Neratov leży na terenie Parku Kra-
jobrazowego Góry Orlickie. Jej dogodne położenie sprawia, 
że przez cały rok można tu aktywnie spędzać czas wolny. Działa 
tu także gastronomia i dostępne są miejsca noclegowe. W cią-
gu 10 minut można dotrzeć samochodem do Orlickiego Záhoří, 
które zimą jest idealnym miejscem dla amatorów nart i bie-
gówek. 
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50°12‘53.852“N, 
16°33‘12.466“E
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MOST
Termín dokončení – 12/2019

TIC | OTEVÍRACÍ DOBA
st – ne | 10.00 – 17.00
Termín dokončení – 10/2020

KOSTEL NANEBEVZETÍ 
PANNY MARIE | OTEVÍRACÍ DOBA
celoročně bez omezení

Cyklotrasy v okolí:
č. 4074 Červenovodské sedlo – Neratov 
č. 22 Mladkov – Dolní Adršpach
ER-2 Szlak Liczyrzepy

MOST
Termin zakończenia budowy – 12/2019

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ | GODZINY OTWARCIA
śr – ndz | 10.00 – 17.00
Termin zakończenia budowy – 10/2020 r.

KOŚCIÓŁ PW. WNIEBOWZIĘCIA MARYI PANNY | GODZINY 
OTWARCIA
otwarty przez cały rok bez ograniczeń

Szlaki rowerowe w okolicy:
nr 4074 przełęcz Červenovodské sedlo – Neratov 
nr 22 Mladkov – Dolní Adršpach
ER-2 Szlak Liczyrzepy

610 m n. m.
592 m n. m.610 m p. m.
592 m p. m.

Podoba mostu z 19. století / 
Wygląd mostu w XIX wieku

VYDEJTE SE S  NÁMI HISTORICKOU CESTOU ČESKO-
-POLSKÉ HŘEBENOVKY. TAM, KDE ŘEKA ORLICE 
ODDĚLUJE ČESKO OD POLSKA, STOJÍ OD ROKU 2019 
DŘEVĚNÝ MOST.

Vybudován byl na stejném místě jako jeho dávný předchůdce. 
Původní Jánský most neratovští vystavěli již v roce 1618. V roce 
1730 byl přestavěn na kamenný a byla na něj umístěna socha 
Sv. Jana z  Nepomuku. Odtud jeho název. Roku 1884 místní 
obyvatelé most pro havarijní stav uzavřeli. Až do roku 1996 se 
z mostu dochoval střední pilíř. Řeka je však mocný živel, a tak 
od roku 1997 nezbylo nic. 

Jánský most je spojnicí s rozhlednou na Jagodné. Tato 6,5 km 
dlouhá trasa je vhodná jak pro pěší, tak cyklisty. Po přechodu 
lávky směrem do Neratova je hned po pravé straně pivovar. 
Místní pivo Prorok je vyhlášenou pochoutkou. Cestou ke kos-
telu nepřehlédnete informační centrum. Je otevřené od středy 
do neděle, vždy od 10 do 17 hod. Má bezbariérový přístup, WC 
a můžete si zde ohřát vlastní jídlo. Po návštěvě kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie se vydejte na necelých 7 km vzdálený Anen-
ský vrch. Oblíbenou zastávkou je i vojenská pevnost Hanička, 
k níž vede z Neratova 5 kilometrů dlouhá trasa.

HREBENOVKA.CZ

JÁNSKÝ MOST A TIC
Příhraniční obec Neratov se nachází v CHKO Orlické hory. Jeho 
strategické umístění nahrává možnostem trávení volného času bě-
hem celého roku. Funguje zde hospoda i ubytování. Cca za 10 min 
jízdy autem se dostanete do Orlického Záhoří, v zimě ideální místo 
na lyže a běžky.


