JESZTED

Unikatowa budowla na szczycie Jesztedu stała się symbolem Liberca i całego regionu. Hotel i nadajnik telewizyjny Jeszted to narodowy zabytek kultury, uznany przez
architektów za czeską budowlę XX wieku! Obecny hotel
i nadajnik Jeszted, zaprojektowany przez architekta Karla
Hubáčka, ukończono w 1973 roku i od tego czasu jest popularnym celem wycieczek wszystkich turystów.

DROGA PRZYJAŹNI POLSKO-CZESKIEJ

Jedną z najatrakcyjniejszych części szlaku jest Droga Przyjaźni Polsko-Czeskiej biegnąca po grzbietach Karkonoszy.
Zaczyna się po stronie polskiej niedaleko Szrenicy, skąd
w dużej części prowadzi po samej granicy. Najwyższym
szczytem na Drodze jest oczywiście Śnieżka, będąca zarazem najwyższą górą Czech. Następnie biegnie przez
Czarną Kopę do Horní Malej Úpy.

MIASTA SKALNE ZIEMI BROUMOWSKIEJ

Do najbardziej znanych miast skalnych należą bez wątpienia Skały Adrszpasko-Teplickie oraz Ściany Broumowskie.
Adršpach cieszy się popularnością wśród turystów już
od XVIII wieku, z którego pochodzą także najbardziej
znane nazwy miejscowych form skalnych, takie jak Kochankowie, Starosta i Starościna, Głowa Cukru, Dzban
itp. Ściany Broumowskie wznoszą się pomiędzy miastami Police nad Metují i Broumov. Wyjątkowym miejscem są tzw. Slavěnské hřiby. Po polskiej stronie zaś leży
Park Narodowy Gór Stołowych, gdzie oprócz labiryntów
i masywów skalnych znajduje się także wiele punktów
i platform widokowych.

HREBENOVKA.CZ

Od Gór Izerskich po Jesioniki, przez
granice czterech regionów i dwóch
państw od początku XX wieku prowadzi trasa Szlaku Grzbietowego. Wiedzie
przez polsko-czeskie pogranicze, gdzie
występuje największe bogactwo przyrodnicze całego tego obszaru, obejmując pasma górskie Karkonoszy, ziemi broumowskiej, Gór
Sowich, Gór Bystrzyckich, Gór Orlickich, Jesioników i in.
W latach 2019-2021 szlak został na nowo oznakowany,
a ponadto zbudowano nowe atrakcje turystyczne w postaci wież i platform widokowych. Po stronie polskiej
nowe wieże pojawiły się na Włodzickiej Górze koło miejscowości Świerki, na Orlicy przy Dusznikach-Zdroju, na
Czerńcu koło Międzylesia, na Jagodnej w okolicach Bystrzycy Kłodzkiej, platforma widokowa powstała na Guzowatej w pobliżu Radkowa. Po stronie czeskiej nowe wieże
widokowe zbudowano w Vysokiej Srbskiej, na wzgórzu
Šibeník w Novym Hrádku, na wzniesieniu Feistův kopec
w Olešnicy v Orlických horách oraz na Wielkiej Desztnej
w miejscowości Deštné v Orlických horách.

Stříbrná Hora /
Srebrna Góra
Národní park Stolové hory /
Park Narodowy Gór Stołowych

OBSZAR MASYWU ŚNIEŻNIKA

Narodowy Rezerwat Przyrody Králický Sněžník został ustanowiony w 1990 roku. Góra licząca 1424 metry wysokości jest
trzecim w kolejności najwyższym szczytem Moraw i Śląska.
Z jej szczytu i zboczy można podziwiać piękne widoki na
okolice, ponadto można zobaczyć znaną rzeźbę słoniątka,
źródło rzeki Morawy oraz kamienny trójprzedział, czyli kamień graniczny oddzielający dawniej granice Królestwa Czeskiego, Margrabstwa Morawskiego i Hrabstwa Kłodzkiego.

PRADZIAD

Najwyższym szczytem Moraw, a zarazem najwyższą górą
Jesioniku Wysokiego i Niskiego jest Pradziad (1492 m). Na
jego szczycie stoi nadajnik telewizyjny, jest także restauracja
i wieża widokowa. Przy bardzo dobrej widoczności można
stąd dojrzeć Wysokie Tatry i Małą Fatrę na Słowacji oraz
Alpy w Austrii.

ZAMEK KSIĄŻ

Zamek Książ jest trzecim co do wielkości zamkiem w Polsce.
Leży niedaleko Wałbrzycha i otoczony jest urokliwym leśnym parkiem. Oprócz pałacu można tu zwiedzić podziemne
korytarze pochodzące z okresu 2. wojny światowej oraz zabytkową palmiarnię z szeregiem roślin tropikalnych i oryginalnymi dekoracjami wnętrz z zastygłej lawy.

nia można się zapoznać z historią donżonu, zwiedzić taras
widokowy, pomieszczenia mieszkalne i obronne, kazamaty,
w których mieści się muzeum, a także obejrzeć pokaz strzelania
z historycznej broni.

ZŁOTY STOK

Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota w Złotym Stoku na Dolnym Śląsku to instytucja muzealna mieszcząca się w dawnej
kopalni, w której wydobywano złoto i arsen. Głównymi atrakcjami jest zwiedzanie Kopalni Złota, średniowiecznej osady
górniczej oraz Sztolni Ochrowa.
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TWIERDZA SREBRNA GÓRA

Twierdza Srebrna Góra to największa górska twierdza
w Europie. Ten imponujący obiekt zachęca do przyjazdu
nie tylko turystów, ale także odkrywców! Podczas zwiedza-

Ještěd / Jeszted

Sněžka / Śnieżka

HREBENOVKA.CZ
Od Jizerských hor až po Jeseníky, přes hranice čtyř krajů
a dvou států, vede již od počátku 20. století trasa Hřebenovky.
Situována je do česko-polského pohraničí, kde se nachází nejvýznamnější přírodní bohatství celého pohraničí jako jsou horské masivy Krkonoš, Broumovska, Sovích hor, Bystřických hor,
Orlických hor, Jeseníků apod. V letech 2019 až 2021 došlo nejen
k novému vyznačení, ale také k vybudování nových turistických cílů v podobě rozhleden a vyhlídek. Na české straně tak
vyrostly nové věže ve Vysoké Srbské, na vrchu Šibeník v Novém Hrádku, na Feistově kopci v Olešnici v Orlických horách
a na Velké Deštné v Deštném v Orlických horách a na polské na
Włodzické hoře u obce Świerki, na Vrchmezí u Duszniki-Zdrój,
na Czerńcu u Mezilesí, na Jagodné u Kladské Bystřice a vyhlídková plošina Guzowata u Radkowa.

JEŠTĚD

Unikátní stavba na vrcholu Ještědu se stala dominantou Liberce i celého regionu. Hotel a TV vysílač Ještěd je národní kulturní památkou a architekti ho dokonce vybrali za českou stavbu
20. století! Současný hotel a vysílač, navržený architektem Karlem Hubáčkem, byl dostavěn roku 1973 a od té doby je vyhledávaným cílem všech turistů.

Králický Sněžník / Śnieżnik

Szrenica

Nejvyšší horou Moravy a zároveň nejvyšším vrcholem Hrubého a Nízkého Jeseníku je Praděd (1 492 m). Na jeho vrcholku stojí televizní vysílač s restaurací a rozhlednou. Při velmi
dobré viditelnosti je možné zhlédnout Vysoké Tatry a Malou
Fatru na Slovensku a Alpy v Rakousku.

Pevnost Srebrna Góra je největší horská pevnost v Evropě
a pozoruhodný objekt, který kromě turistů láká také objevitele! Návštěvní nabídka zahrnuje seznámení s dějinami
pevnůstky Donjon a návštěvu vyhlídkové terasy, obytných
a obranných prostor, kasematy se zřízeným muzeem a také
ukázku střílení z dobových zbraní.

Adršpašské skály / Skały Adrszpaskie

CESTA ČESKO-POLSKÉHO PŘÁTELSTVÍ

Jednou z nejatraktivnějších částí trasy je úsek Cesty česko-polského přátelství vedoucí po hřebenech Krkonoš. Její začátek
leží na polském území, nedaleko vrcholu Szrenica, odkud
z velké části kopíruje samotnou státní hranici. Nejvyšším vrcholem Cesty je samozřejmě nejvyšší hora ČR Sněžka, ze které
pokračuje dále přes Svorovou horu až do Horní Malé Úpy.

SKALNÍ MĚSTA BROUMOVSKÉHO VÝBĚŽKU

Mezi jedny z nejznámějších pískovcových měst patří bezesporu Adršpašsko-teplické skály a Broumovské stěny. Adršpach
se těší velkému zájmu turistů již od 18. století, ze kterého pocházejí také nejznámější názvy místních skalisek jako Milenci,
Starosta a starostová, Homole cukru, Džbán apod. Broumovské stěny se zvedají mezi městy Police nad Metují a Broumov,
zdejším unikátem jsou tzv. Slavěnské hřiby. Na polské straně
se potom nachází Národní park Stolové hory, kde se kromě
skalních labyrintů a masivů nalézá také řada vyhlídek a vyhlídkových teras.

OBLAST KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU

Národní přírodní rezervace Králický Sněžník byla vyhlášena
v roce 1990. Samotná 1 424 metrů vysoká hora je třetím nejvyšším vrcholem Moravy a Slezska, na jejímž vrcholu a svazích naleznete krásné výhledy do krajiny, známou sochu slůněte, pramen řeky Moravy nebo trojmezní kámen, jenž dříve odděloval
České království, Moravské markrabství a Kladské hrabství.

PRADĚD

ZÁMEK KSIĄŻ

Zámek Książ je třetím největším zámkem v Polsku. Nachází
se nedaleko města Wałbrzych a je obklopen působivým lesoparkem. Kromě klasické zámecké prohlídky zde můžete
navštívit podzemní chodby z dob 2. světové války a historický skleník s řadou tropických rostlin a originální vnitřní
výzdobou z lávového kamene.

PEVNOST STŘÍBRNÁ HORA

ZŁOTY STOK

Muzeum hornictví a hutnictví zlata ve městě Złoty Stok,
to je instituce muzejního charakteru umístěná v bývalém
dole, v němž se těžilo zlato a arsen. Mezi hlavní atrakce
patří návštěva Zlatého dolu, středověké hornické osady
a Štoly Ochrowa.

