Ruiny zamku Košumberk

Nad miejscowością wznosi się kościół pielgrzymkowy pw. Maryi
Panny Pomocniczki Chrześcijan. Na bazaltowym wzgórzu Chlumek
nad Luží zbudował go według projektu P. I. Bayera w latach 169095 włoski architekt G. B. Alliprandi. Dekoracje wnętrza są m. in.
dziełem snycerza J. F. Pacáka i malarza J. J. Heintsche. To niepowtarzalna, czysto barokowa stylowa budowla, widoczna z szerokich
okolic.

Pałac Nové Hrady

Proseč

Miasteczko Proseč słynęło w przeszłości z produkcji fajek i grubych papierosów. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1349
roku. Należała ona do posiadłości litomyšlskiej. Centrum miasteczka stanowi prostokątny rynek, na którym wznosi się gotycki kościół pw. św. Mikołaja. Z dawnych miejskich zabudowań zachował
się drewniany dom z przedsionkiem na trzech rzeźbionych kolumnach, zbudowany pod koniec XVIII wieku. Obecnie
mieści się tu muzeum z ekspozycją poświęconą między
innymi fajkom.
W latach 1903-12 w miasteczku
mieszkała pisarka Tereza Nováková, wiadomo też, że przed
nazistami ukrywał się tu pisarz
Thomas Mann.

Kościół pielgrzymkowy w Luži

Nové Hrady

Wędrując po okolicach Litomyšla, nie zapominamy o zwiedzeniu miejscowości Nové Hrady. Pod nieistniejącym już zamkiem
Kostków z Postupic w latach 1773-83 Jan Antonín Harbuval-Chamaré zbudował pałac w stylu rokoko, przestrzegając surowej
zasady osiowej symetrii. W ciągu ostatnich lat pałac został wyremontowany i udostępniony do zwiedzania. Czasami nazywany jest
wschodnioczeskim Wersalem.

Muzeum Fajek w miejscowości Proseč
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Ziemia orlickoustecka

Rynek w Ústí nad Orlicí

Česká Třebová

Ing. Jan Perner

Znajduje się tu rotunda romańska, jedyna we wschodnich Czechach. Stanowi ona trzon kaplicy św. Katarzyny. Znajduje się na
prawym brzegu rzeki Třebovka, pośrodku starego cmentarza.
Dawna rotunda z kamienia tłuczniowego pochodzi prawdopodobnie z pierwszej połowy XIII wieku. W drugiej połowie XIV wieku
została przebudowana w stylu gotyckim.

(1815-1845) pionier transportu kolejowego w
Czechach.
Jan Perner był synem młynarza
z Bratčic, później jednak rodzina
przeprowadziła się do Pardubic. Projektant i budowniczy
głównej linii cesarskiej Ołomuniec – Česká Třebová
– Pardubice – Praga. Jako
maszynista przyjechał do
Pragi pierwszym pociągiem 20 sierpnia 1845
roku. Zginął tragicznie
w wieku trzydziestu lat.
W trakcie jednego z pierwszych przejazdów pociągu
na wymienionej linii,
niedaleko miejscowości
Choceň, odniósł 9 września 1845 roku śmiertelne
obrażenia czaszki. Zmarł w
pardubickim młynie swojego
ojca 10 września 1845 roku.

Vraclav

Niedaleko Vysokiego Mýta, na wzgórzu rozciąga się gmina Vrac-

Ústí nad Orlicí

Początki miasta siegają drugiej połowy XIII wieku, gdy za panowania Przemysła Ottokara II zaczęła się rozrastać dawna osada
słowiańska, stanowiąc zalążek współczesnego miasta. W połowie
XIX wieku w związku z budową linii kolejowej Ołomuniec – Praga zaczął rozkwitać fabryczny przemysł tekstylny i produkcja maszyn. Czynniki te tak mocno wpłynęły na życie miasta, że zdobyło
ono przydomek „wschodnioczeskiego Manchesteru”. Niestety
30. 09. 2009 roku położono kres tej tradycji miasta, likwidując lokalny duży zakład tekstylny Perla.
Miasto może się szczycić również pięknym dziedzictwem architektonicznym: kościołem dekanalnym pw. Wniebowzięcia Maryi
Panny, funkcjonalistycznym budynkiem teatru autorstwa architekta
Kamila Roškota, najstarszą kamienicą w mieście, jaką jest budynek
zboru braci czeskich z połowy XVI wieku, ponadto secesyjną willą
Hernycha i rzeźbą bębniącego legionisty architekta Josefa Mařatki.

Rotunda romańska w Českiej Třebovej
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lav, jedna z najstarszych osad ludów słowiańskich na terenie regionu. Grodzisko, nazywane też Vratislav, zostało założone prawdopodobnie w drugiej połowie XI wieku w celu ochrony trstenickiego
szlaku handlowego. Pierwsze pisemne wzmianki, pochodzące z lat
1073 i 1088, są poniekąd sporne, ale jako prawdziwą możemy
traktować informację Kosmasa dotyczącą wymordowania rodu
Vršovców przez księcia Svatopluka 26 października 1108 roku.
Również w czasach późniejszych grodzisko pełniło funkcję administracyjną, ale tylko do czasu powstania w drugiej połowie XIII wieku niedalekiego królewskiego miasta Vysoké Mýto. Vraclav utraciła
znaczenie polityczne i strategiczne i niemal od razu opustoszała.
Pozostałości grodziska w 1724 roku wykorzystano do budowy barokowego kościoła pw. św. Mikołaja, a ostatnie elementy muru
jeszcze w XIX wieku użyto do budowy okolicznych zabudowań.
W 1908 roku odsłonięto na wałach pomnik upamiętniający wymordowanie Vršovców.

Kościół pw. św. Wacława w Letohradzie i fragment rzeźb na kolumnie
morowej na rynku

Letohrad

Miasto może się poszczycić nie tylko wczesnobarokowym zamkiem, ale również wyjątkowym barokowym
spichlerzem, w którym dziś mieści się niepowtarzalne Muzeum Rzemiosł. Współczesny zamek został zbudowany w miejscu wcześniejszej twierdzy w latach 1680-85 przez ówczesnego
właściciela posiadłości, hrabiego Hynka Jetřicha Vitanovskiego
z Vlčkovic. Obok zamku wzniesiono równolegle barokową kaplicę
zamkową (obecnie kościół pw. św. Wacława) z ciekawą sztukaterią.
Szczególnie interesujące są figuralne stiuki G. Maderny znajdujące
się na sklepieniu nawy i prezbiterium. Zamek poddano rozległej
i gruntownej rekonstrukcji w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.
Jesienią 2002 roku udało się w pomieszczeniach zamku otworzyć
pierwszą część stałej ekspozycji zamkowej. Na rynku uwagę przykuwa piętnastometrowa kolumna morowa ze złoconą rzeźbą Maryi Panny. Ozdobiona jest płaskorzeźbami św. Karola Boromeusza,
św. Floriana, św. Rocha i św. Sebastiana.

Vysoké Mýto

Jego historia sięga czasów pierwszej połowy XIII wieku, a pierwsza wiarygodna wzmianka pochodzi z 1265 roku. Na początku XIV
wieku Vysoké Mýto, leżące na tzw. trstenickim szlaku handlowym,
stało się miastem posagowym czeskich królowych. Do czasów
współczesnych zachował się pierwotny regularny układ miasta z
centralnym rynkiem, który należy do największych rynków typu
kwadratowego w Czechach. Spacerując po centrum, nie możemy
pominąć gotyckiej świątyni św. Wawrzyńca, dzwonnicy z XVI wieku, Wieży Choceňskiej, Bramy Praskiej i Litomyšlskiej.
W umocnieniach zamku do dnia dzisiejszego zachowały się
baszty: Vodárenská i Klášterská.
Kościół dekanalny pw. św. Wawrzyńca został założony pod
koniec XIII wieku. Pierwsza pisemna wzmianka o nim pochodzi
z 1349 roku. Charakter trójnawowy odzwierciedla wpływ praskiej
pracowni królewskiej. Kościół był kilkukrotnie niszczony pożarami,
ostatni miał miejsce w 1744 roku. Barokowy ołtarz, zakupiony ze
zlikwidowanego klasztoru zakonu cystersów w Sedlecu pod Kutnou Horou, został tu umieszczony w 1787 roku wraz z obrazem
Wniebowzięcia Maryi Panny pędzla P. Brandla. W latach 18921904 przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę prace, które
miały przywrócić budowli jej pierwotny gotycki kształt. Odbudową
kierowały tak znane osobistości, jak F. Schmoranz i J. Mocker.

Žamberk

Miasto powstało na przełomie XIII i XIV wieku. Pierwsza pisemna
wzmianka o nim pochodzi z 1341 roku, gdy król Jan Luksemburski
oddał skonfiskowane dobra, w tym miasto Žamberk, Janowi z Potštejna i jego nieletnim braciom, synom Mikołaja z Potštejna. Pod
koniec XVI wieku Mikołaj z Bubna przeniósł siedzibę posiadłości
z zamku Litice do Žamberka, gdzie zbudował renesansowy zamek.
Swój obecny kształt zamek zawdzięcza przebudowie w latach
1810-15. Dominującą budowlą miasta jest monumentalny kościół
pw. św. Wacława z dwoma wieżami. Wcześniej stał tu inny kościół,
po raz pierwszy udokumentowany w 1369 roku. W 1684 jednak
spłonął, po czym w latach 1729-38 odbudowano go pod kierownictwem chrudimskiego mistrza D. T. Morazziego. Ciekawy jest
boczny ołtarz z obrazem św. Antoniego z Padwy pędzla samego
geniusza czeskiego baroku P. Brandla lub któregoś z jego uczniów.

Dobříkov pod Chocniem

Wyraźną dominantą miejscowości jest obiekt architektury ludowej z wieżą i dachem pokrytym gontem, budowany początkowo
w 1679 roku w Velkej Kopanii na Rusi Podkarpackiej. Do Dobříkova
przewiózł znacznie uszkodzony kościółek z niepełną wieżą senator
Václav Klofáč w 1930 roku. Po naprawie uszkodzeń i jego ponownym ustawieniu został w 1931 roku przekazany Czechosłowackiemu Kościołowi Husyckiemu. Kościół w stylu bizantyjsko-gotyckim
zbudowany jest z ręcznie ciosanych dębowych bali. Wewnątrz
znajdują się cięte loggie z ludową ornamentyką. W sąsiedztwie
kościółka zachowały się pozostałości gotycko-renesansowej
twierdzy.

Litice nad Orlicí

Na urwisku nad miejscowością dumnie wznosi się początkowo
gotycki zamek z przełomu XIII i XIV wieku, zbudowany przez Půticów w okresie szczytowej kolonizacji tego obszaru. Największy

Drewniany kościółek w Dobříkovie

Kościół pw. św. Wacława w centrum Žamberku
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rozkwit zanotował pod panowaniem króla Jerzego z Podiebradu,
gdy został również przebudowany do współczesnego kształtu.
Najlepiej zachowała się dwupiętrowa budowla południowego palatium z wysoką graniastosłupową wieżą.

Klášterec nad Orlicí

Na obrzeżach miejscowości stoi gotycki jednonawowy kościół
pw. Krzyża Świętego, pochodzący prawdopodobnie z trzeciego
kwartału XIII wieku. Zgodnie z bullą papieża Bonifacego VIII z 15
grudnia 1295 roku należał jako kościół klasztorny Maryi Panny do
klasztoru zakonu krzyżowników z czerwonym sercem, znanego
pod nazwą Orlitz (Orlik). W 1421 klasztor przestał istnieć. Z całego
zespołu zabudowań uratowano tylko kościół wyremontowany w
latach 1452-53 w stylu późnego gotyku. Ciekawostką jest południowo-zachodni narożnik, na którym w czasie remontu w latach
pięćdziesiątych XX wieku odkryto malowidła z czeskimi napisami
z drugiej połowy XV wieku. Malowidła przedstawiają dwa diabły,
a raczej diabełki, z ogonami i dziwacznie ukształtowanymi rogami,
jakoby przypominającymi anteny. (Gdyby ujrzał je Däniken, miałby
z pewnością o czym pisać.) Jak na razie nikomu nie udało się wyjaśnić ich znaczenia. Ani tego, kiedy powstały, dlaczego umieszczono je na budynku kościelnym ani dlaczego kościół katolicki nie
zlecił ich natychmiastowego usunięcia.

Lanškroun

Miasto powstało prawdopodobnie w drugiej połowie XIII wieku
jako jeden z miejskich ośrodków posiadłości lanšperskiej. Po raz
pierwszy udokumentowano je w 1285 roku. W drugiej połowie
XIII wieku powstał tu klasztor, który przestał istnieć w czasach husyckich. Wówczas miasto przeszło do rąk Kostków z Postupic, którzy przekształcili pozostałości klasztoru w zamek, po raz pierwszy
wzmiankowany w 1507 roku. W czasie wojny trzydziestoletniej
został on zniszczony przez Szwedów, a w 1645 roku został strawiony przez duży pożar. Po 1858 roku większość budynków oraz
mur pierwszego dziedzińca zburzono i cały zespół przekształcono
w obecny plac Jiráskovo náměstí. Z tylnego skrzydła dawnego budynku klasztornego zbudowano szkołę.
Początkowo gotycki kościół dekanalny pw. św. Wacława po raz
pierwszy opisano w 1350 roku. Jednonawowa świątynia gotycka
spaliła się w 1645 roku, później była odbudowana i w 1653 roku

Jeden z drewnianych domów w Jablonné nad Orlicí

Jablonné nad Orlicí

Miasto słynące ze swojego rynku z kilkoma drewnianymi domami, po raz pierwszy wzmiankowane w 1304 roku. Również
tu znajduje się cenny zabytek sakralny. Na wzgórzu wznoszącym
się ponad miastem na terenie cmentarza w 1725 roku w miejscu
wcześniejszego kościółka z XIV wieku zbudowano barokowy kościół pw. św. Bartłomieja z dekoracjami w stylu rokoko. W jego
bezpośrednim sąsiedztwie stoi kostnica i ciekawa brama cmentarna z 1730 roku ze szczytem i rzeźbami św. Piotra i Pawła.

Králíky

Jedno z najmłodszych miast ziemi orlickousteckiej, po raz pierwszy udokumentowane w 1577 roku, mające jednak wieloletnią
tradycję snycerską, z której słynie. W pobliżu miasta, na wzniesieniu niegdyś noszącym nazwę Łysa Góra, biskup kralovehradecki
Tobiasz Jan Becker zlecił na przełomie XVII/XVIII wieku budowę
barokowego kościoła pielgrzymkowego pw. Wniebowzięcia NMP.
W latach 1701-04 zlecił budowę ambitów przed kościołem, a w
alei prowadzącej z miasta ośmiu sześciobocznych kaplic, w których w XVIII wieku umieszczono cenny zespół rzeźb Drogi Krzyżowej (część rzeźb jest obecnie elementem ekspozycji w kościele
pielgrzymkowym pw. św. Mikołaja w Vraclaviu k. Vysokého Mýta).
Obiekt zwieńczono w latach 1706-10 budową klasztoru.
Brama wejściowa na Drodze Krzyżowej
do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP

Ruiny zamku Žampach

dobudowano boczną nawę, wieżę dopiero w drugiej połowie XVIII
wieku. Kapitalny remont przeprowadzono w XIX wieku.
Z pewnością zauroczą nas również ruiny niektórych zamków na
ziemi orlickousteckiej, na przykład Lanšperk, powstały w czasach
Przemysła Ottokara II, Brandýs nad Orlicí, znany z pobytu J. A.
Komenskiego w latach dwudziestych XVII wieku czy Žampach,
który wsławił się jako siedziba rycerza Jana ze Smojna, zwanego
Pancíř. Za swoją odwagę został przez Karola IV pasowany na
rycerza i otrzymał od niego złoty łańcuch. A gdy zajął się grabieżami, stając się postrachem okolicy, cesarz przybył z wojskiem
pod Žampach i rabusia Pancířa kazał w 1356 roku powiesić.
Dziś z potężnego zamku, po raz pierwszy udokumentowanego
w piśmiennictwie w 1308 roku, pozostały resztki murów i bramy, z palatium zachowała się tylko sklepiona piwnica.

Ziemia šumperska i jesenicka

Zamek Velké Losiny

Z okolic Králík przejeżdżamy wzdłuż Masywu Śnieżnika do Hanušovic, gdzie możemy skręcić na południe do Kopřivnej – Lužnej i zwiedzić ruiny Nového hradu, dawniej jednego z największych zespołów
zamkowych w północnych Morawach, którego dumna sylwetka murów i wież dominowała w okolicach rzeki Morawy w XIV i XV wieku.

Kolštejn

Po zwiedzaniu wracamy na trasę, kierując się do miejscowości
Branná (do 1949 roku Kolštejn), gdzie wysoko nad doliną rzeki
Branná, na skalistym urwisku, wznoszą się pozostałości zamku Kolštejn. Dzięki swojemu strategicznemu położeniu bronił on dawnego szlaku prowadzącego przez dolinę z Moraw na Śląsk. Od
strony północnej zamek przesłania rozległy obiekt renesansowego pałacu. Pierwsza wzmianka nt. zamku pochodzi z dokumentu
z 3 maja 1325 roku, w którym Jan Wustehube przekazał klasztorowi w Kamieńcu Ząbkowickim część swoich towarów. Cennym
zabytkiem miejscowości jest również późnorenesansowy kościół
parafialny i starostwo.

Vincenz Priessnitz

(1799 – 1851), mieszkający
w Gräfenberku k. Frývaldova
(dziś Lázně Jeseník), był propagatorem idei naturalnego
lecznictwa. Wprowadzał na
przykład leczenie poprzez
pracę, świeże powietrze
i czystą górską wodę. Stworzył w ten sposób fundament hydroterapii.
Jak mówi legenda, Priessnitza podobno zainspirowała
do leczenia wodą sarna. Kiedy był dzieckiem, obserwował
ranną sarnę, która przychodziła
do źródła obmywać ranę na nodze
aż do całkowitego jej wygojenia.
Kiedy miał 14 lat, w czasie zwożenia drewna cugle dotkliwie ścisnęły mu
rękę, ból uśmierzał potem mokrymi okładami.
W wieku 16 lat uległ poważnemu wypadkowi – przez klatkę piersiową przejechał mu powóz ciągniony przez spłoszone konie. Wezwany felczer oświadczył,
że jego obrażenia są nieuleczalne. W najlepszym przypadku miał być do końca
życia kaleką. Priessnitz jednak sam się wyleczył za pomocą zimnych okładów
i wody, złamane żebra prostując o oparcie krzesła.

rzeczki Bělá. W początkach swego istnienia twierdza miała kształt
wieży mieszkalnej o rozmiarach 15 x 17 m i grubości murów
1,9 m. Otoczona była potrójną fosą. Na początku XV wieku wieża
została zburzona i zastąpiona piętrowym budynkiem mieszkalnym
stanowiącym południową stronę nowo zbudowanego zespołu,
otoczonego murem płaszczowym o wysokości 8 m. Od strony północnej prowadził do obiektu most zwodzony przez otaczającą fosę.
W twierdzy znajduje się obecnie bogata wystawa geologii i mineralogii ziemi jesenickiej. Ekspozycja poświęcona przeszłości
twierdzy znajduje się na parterze zachodniego skrzydła, w tzw.
sali rycerskiej.

Późno renesansowy kościół w Brannej

Jeseník

Velké Losiny

Miasto założono u zbiegu górskich rzek Staříč i Bělá, w miejscu, w którym wykształciły się rozległe żwirowiska bez porostów
leśnych. Prawdopodobnie ok. 1260 roku pierwsi osadnicy zaczęli
nazywać miasto Frývaldov (frei vom Walde). Nazwę tę używano aż
do 1947 roku, gdy wprowadzono nową – Jeseník. Dzięki rozkwitowi wydobycia rud żelaza, złota i srebra miasto otrzymało w 1506
roku tytuł miasta górniczego. Działalność górnicza została jednak
jeszcze w XVI wieku zakończona, a mieszkańcy zajęli się przede
wszystkim włókiennictwem.
Twierdza na wodzie Jeseník stoi na wschód od rynku, niedaleko

Ważną dominantą jest piękny renesansowy zamek z arkadami,
freskami i sgrafiti. Nad zamkiem wznosi się ośmioboczna wieża
przypominająca miejską wieżę strażniczą. Pierwotna część zamku,
zachowana niemal w niezmienionym kształcie, jest świadectwem
życia rodzin szlacheckich w XVI wieku. W XVII wieku zamek rozbudowano. Obecnie otoczony jest pięknym parkiem. Wnętrza zamku
mają cechy kilku stylów, od renesansu po klasycyzm. Prawdziwym
klejnotem jest Sala Rycerska z renesansowym sufitem, ozdobionym
drewnianymi kasetonami. Ciemnym okresem w historii zamku są
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niechlubne procesy czarownic, opisane przez Václava Kaplickiego
w książce pt. „Kladivo na čarodějnice“ („Młot na czarownice“) oraz
pokazane w filmie Otakara Vávry o tym samym tytule.
Ręczna papiernia w Velkich Losinach wzmiankowana jest po
raz pierwszy w 1596 roku ze względu na najstarszą znaną kalkę.
Papier jest tu produkowany w tradycyjny manufakturowy sposób
już pięć stuleci. Na terenie tego zabytku techniki i kultury otwarto
Muzeum Papiernictwa, pokazujące powstanie i rozwój produkcji
papierniczej. Na zwiedzanie ekspozycji muzealnych i części warsztatów produkcyjnych można się umówić z przewodnikiem.

skiego władcy. Zamieszkiwali tu Šternberkovie, Boskovicovie, a od
1597 roku zamek należał do Lichtenštejnów, którzy zbudowali barokowy budynek zamku. Jan II z Lichtenštejna w 1898 roku umieścił we
wnętrzach zamku muzeum leśnictwa i łowiectwa z bogatymi zbiorami
zwierzyny z rozległych posiadłości lichtenštejnskich oraz z wypraw
łowieckich do Polski, Włoch, Afryki i Indii. Úsovskie muzeum łowiecko-leśnicze jest jedynym tego typu muzeum w Europie Środkowej.

Žulová

Miejscowość Žulová szczyci się osobliwością – kościołem klasycystycznym pw. św. Józefa zbudowanym w miejscu wcześniejszej
warowni.Warownia została bezprawnie zbudowana prawdopodobnie
pod koniec XIII wieku na ziemiach biskupstwa wrocławskiego przez
wspominanego już Jana Wustehube. W ostatniej tercji XVI wieku zamek przebudowano w stylu renesansowym. Po zdobyciu i splądrowaniu przez Szwedów w 1639 roku popadał w ruinę, a w 1703 roku
został przebudowany na browar. Sto lat później wrocławski biskup
Hohenlohe podarował miastu cały zespół pod budowę kościoła.
Klasycystyczny nowy budynek nawy kościelnej istotnie zmienił zabudowę centralną zamku. Z dawnego zamku pozostała z przodu wal-

Warto też zboczyć z trasy, by w sąsiednich wioskach obejrzeć
kościoły. W Maršíkovie, będącym obecnie dzielnicą Velkich Losin,
można zwiedzić późnorenesansowy drewniany kościółek ewangelicki z 1609 roku pw. św. Michała Archanioła, z wbudowaną
ośmioboczną wieżą nad kalenicą dachu, przedsionkiem i prostokątną zakrystią. Ciekawe jest porównanie z podobnym drewnianym kościółkiem z pobliskiej miejscowości Žárová (dawna nazwa
to Nová Ves), tym razem z czteroboczną wieżą. Žárovski drewniany kościółek pw. św. Marcina z 1611 roku jest nieco mniejszy
i mniej znany od słynniejszego „brata“ w Maršíkovie. Z punktu
widzenia historii architektury jest jednak pod wieloma względami o wiele cenniejszy, gdyż aż do czasów obecnych zachował na
zewnątrz i we wnętrzach niemal pierwotny kształt. A ponieważ
można domniemywać, że oba obiekty budował ten sam mistrz ciesielski (prawdopodobnie Michel Hilbert), jego kształt może stanowić również źródło wiedzy nt. dawnego kształtu maršíkovskiego
kościoła.

Kościół pw. św. Józefa w Žulovej

cowata wieża. Jej mury mają 4 m grubości i zachowała się do dnia dzisiejszego aż do wysokości dawnego czwartego piętra. Oprócz wieży,
zwanej bergfried, do czasów obecnych z dawnej zabudowy zamkowej
zachował się widoczny łuk muru w północnej części służącego jako
podmurówka prezbiterium. Na parterze wieży wydrążono wejściowy
przedsionek kościoła, a samą wieżę zwieńczono dzwonnicą.
Drewniany kościółek w Maršíkovie

Javorník

Šumperk

Zamek Jánský vrch znajduje się w Javorníku, w północnej części ziemi jesenickiej. Obecny imponujący kształt zamku pochodzi
z XVI wieku, ale już od XIII wieku w tym miejscu stał gotycki zamek warowny należący do książąt świdnickich. W 1348 roku przekazali go biskupowi wrocławskiemu. W czasach wojen husyckich
i w okresie pohusyckim zamek został znacznie zniszczony, a na
swoją odbudowę czekał aż do XVI wieku. Do jego renowacji przyczynił się przede wszystkim biskup J. Thurzo. Prace prowadzono
również w XVII, a przede wszystkim w XVIII wieku. Od XVII wieku
służył jako letnia siedziba biskupów wrocławskich. W 1800 roku
wokół zamku założono park krajobrazowy nawiązujący do ogro-

Šumperk został założony w XIII wieku jako centrum administracyjne regionu, w którym wydobywano metale szlachetne. Stopniowo jednak bardziej rozwijały się rzemiosła, w szczególności
produkcja tekstylna. Miasto należało do dóbr królewskich, często
jednak przekazywano je w zastaw czołowym rodom szlacheckim.
Przeżyło koszmar wojny trzydziestoletniej, w 1669 roku całkowicie spłonęło, a w dziesięć lat później zostało dotknięte procesami
czarownic, których skutkiem była śmierć 25 ofiar.
Przemysł tekstylny przyczynił się do niezwykłego rozkwitu miasta w XIX wieku. Nowoczesny kształt miasto zawdzięczało od
drugiej połowy XIX wieku czołowym wiedeńskim architektom,
których dzieła można znaleźć w najróżniejszych częściach miasta. Wówczas to, ze względu na jego okazałość, nadano miastu
przydomek „Mały Wiedeń“. Jednym z najważniejszych zabytków
historii miasta jest dawny kościół klasztorny pw. Zwiastowania
Maryi Panny z 1669 roku. Poddany był kapitalnemu remontowi
w latach 1990-2005. Do najcenniejszych šumperskich zabytków
należy też tzw. kamienica Geschaderův dům, ratusz, kościół pw.
św. Jana Chrzciciela, kościółek św. Barbary, renesansowo-gotycki
pałac Žerotínów oraz pozostałości murów miejskich.

Úsov

Około dwudziestu kilometrów na południe od Šumperka wznosi
się nad okolicą zamek. Początkowo gotycka warownia zbudowana
w stylu francuskiego kastelu należy do najstarszych na Morawach.
Prawdopodobnie powstała około połowy XIII wieku na zlecenie cze-

Zamek Janský vrch
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dów w stylu francuskim z 1776 roku. We wnętrzach, urządzonych
w różnych stylach: od renesansowego po biedermeier, można zobaczyć, jak wyglądało życie jego właścicieli. Znajduje się tu między innymi kolekcja fajek i akcesoriów tytoniowych.
Osada Travná, należąca do Javorníka, znajduje się na samym
krańcu powiatu jesenickiego. Została ona założono około 1290
roku. Po okresie rozkwitu w XIX wieku i na początku XX wieku
po 2. wojnie światowej nastąpił kryzys związany z wysiedleniem
większości mieszkańców. Dziś mieszkają tu przede wszystkim
letnicy. W okolicy znajduje się kilka zabytków, spośród
których warto wymienić: kościół parafialny pw. NMP
– ten potężny kościół z plebanią został rozbudowany z małego kościółka w latach 1878-1882.
Jako jeden z niewielu kościołów z powodu braku miejsca nie ma ołtarza skierowanego na
wschód.
Kaplica Maryi Panny z La-Sallete, miejsce
pielgrzymkowe, które zagospodarowano
w 1851 roku.
Źródło Maryi Panny z Lourdes i droga
krzyżowa, imitacja groty z figurką Maryi Panny została zbudowana w 1889 roku. Niedaleko
od źrodła znajduje się nowogotycka droga krzyżowa z 1894 roku.

Rychleby

Na południowy-zachód od Javorníka na niedostępnym urwisku
skalnym wzgórza Přilbový vrch znajdują się ruiny zamku Rychleby. Daty budowy zamku nie można dokładnie określić. Niektórzy
lokalni historycy mówią o XII wieku. Na podstawie fundamentów
stwierdza się natomiast, że zamek powstał najwcześniej w drugiej połowie XIII wieku. Kształt fundamentów zamku był dostosowany do ukształtowania terenu, podobnie jak jego umocnienie.
Wejście prowadziło z północnej strony przez głęboką fosę, nad
którą wznosił się most zwodzony. Z północnej i wschodniej strony
zamek otoczony był murami, które były we wschodniej części nawet podwójne. Naprzeciw wejścia stała potężna walcowata wieża.
Gdzieś na przełomie XV i XVI wieku zamek opustoszał, powoli popadając w ruinę.
Wymieniając miejsca pielgrzymkowe, nie można nie wspomnieć
o kościele Maryi Panny Pomocy koło Zlatých Hor (Maria-Hilf).
Kościół zbudowano na początku minionego wieku ku czci Maryi
Panny. W 1973 roku został zrównany z ziemią, a w 1995 roku
dzięki inicjatywom i darom wiernych z kraju i zagranicy ponownie
zbudowany i przywrócony do życia.
Ziemia jesenicka oferuje również wiele atrakcji miłośnikom romantycznych ruin. Zainteresowanym zwracamy uwagę na miejsca
pochodzące prawdopodobnie z XIII wieku, spośrod których każde
jest interesujące na swój sposób. Zamki pełniły funkcje strażnicze
i obronne na granicach pomiędzy Śląskiem (Księstwem Nyskim) a
Morawami (Ziemia Opavska). Edelštejn – w tym regionie był to zamek z najnowocześniejszym systemem umocnień. Ruiny znajdują
się na podłużnym cyplu wzgórza Příčný vrch koło Zlatých Hor. Jego

Ruiny zamku Rychleby

dominantą była
potężna walcowata wieża, stojąca
pośrodku południowego muru obronnego. Dziś
pozostał z niej tylko widoczny stożek gruzu. Kaltenštejn, rozległy
zamek biskupów wrocławskich, który stał na wzgórzu koło Černej
Vody. Do dnia dzisiejszego z zamku pozostały potężne ruiny nazywane Hradisko lub Biskupská čepice (Biskupia Czapka). Koberštejn
– gotycki zamek zbudowany na skalistym cyplu wzgórza Zámecká
hory na południowy-wschód od Rejvízu w kierunku doliny Czarnej
Opawy. Szkielet jego wieży stanowi do czasów obecnych dobrze
widoczny element tych okolic. Z zamku Leuchtenštejn koło Zlatých Hor zachowała się już tylko resztka okrągłej wieży.

Bílá Voda

Malownicza miejscowość w najbardziej na północ położonej części ziemi jesenickiej. To jednocześnie najbardziej na północ położona gmina czeskiego Śląska. Gmina Bílá Voda powstała
w miejscu dawnej osady dopiero w 1532 roku. Największy rozwkit
nastąpił w czasie, gdy należała do posiadłości Lichtenštejnów. Za
ich panowania pod koniec XVII wieku na zachodnich obrzeżach
wsi zbudowano barokowy zamek, a na przeciwległym wschodnim
krańcu wsi w latach dwudziestych XVIII wieku rozległy barokowy
zespół klasztorny. Klasztor należał do zakonu ojców piarów, którzy zajmowali się kształceniem młodzieży. Stąd zespół obejmował
również gimnazjum, które funkcjonowało od 1727 roku. W latach
50. przybywały tu siostry zakonne z likwidowanych klasztorów.
Wiele z nich spoczęło na miejscowym cmentarzu.
Ciekawostką jest również nienaturalny przebieg granicy państwa w okolicy Bílej Vody. To efekt porozumienia Marii Teresy
i pruskiego króla Fryderyka II z 1742 roku. Początkowo linia granicy
była uważana za rozwiązanie doraźne, które ulegnie zmianie, ale w
efekcie przetrwała do czasów współczesnych.
Klasztor w Bílej Vodzie

Powiat Ząbkowicki

Zamek w Kamieńcu Ząbkowickim

Marianne Wilhelmina Friederika
Loise Charlotte,

Ziębice

Miasto powstało prawdopodobnie w XIII wieku. Kiedyś siedziba
jednego ze śląskich województw. Pomimo szeroko zakrojonych
zmian zabudowy miejskiej, przebiegających od XVII do XIX wieku, i ograniczenia linii murów miejskich znajdujemy tu wiele cennych historycznie obiektów. Przede wszystkim to zabytkowy ratusz z wieżą renesansową z 1561 roku. Najstarszym zabytkiem jest
wczesnogotycka bazylika pw. św. Jerzego zbudowana w okresie
1265-75, rozbudowana w latach 1477-1504 w stylu późnego gotyku. Obok niej stoi dzwonnica z XV wieku. W miejscach rezydencji książecej, zbudowanej na przełomie XV i XVI wieku przez Karola, księcia Münsterberg – wnuka króla Jerzego z Podiebradu, stoi
kościół ewangelicki z lat dziewięćdziesiątych XVIII wieku. Rezydencja powstała po zniszczeniu wcześniejszego zamku książęcego
w 1488 roku, zachowały się z niej jednak tylko pozostałości murów. Zwiedzając miasto, zobaczymy nie tylko klasztor z kościołem
pw. św. Piotra i Pawła z lat 1726-30, ale również fragmenty murów
miejskich, których potęgę do dnia dzisiejszego przypomina Brama
Paczkowska z XIV wieku.

księżniczka Orańska-Nasau
(1810 - 1883) Księżniczka Marianna była córką króla holenderskiego. Już jako dziecko
wyróżniała się inteligencją
i temperamentem. W wieku 20 lat została wydana
za mąż za najmłodszego
syna króla pruskiego Albrechta IV. Błyskotliwej
żonie nie podobała się
jednak rola marionetki na sztywnym dworze
pruskim. Co więcej, swoją
inteligencją przewyższała
męża, co księciu się nie podobało i w efekcie doprowadziło do skandalu i rozwodu.
Księżniczka osiedliła się po rozwodzie w Bílej Vodzie, gdzie rozbudowała miejscowy zamek, później rozbudowała też część zamku w Kamieńcu Ząbkowickim. Choć jej możliwości były
ograniczone, w wyraźny sposób wpłynęła na przebudowę zamku i swoimi
decyzjami przyczyniła się do rozwoju gospodarczego całego regionu, dlatego
w wielu miejscach do dnia dzisiejszego wspominana jest z szacunkiem.

Henryków

Cennym zabytkiem miasta jest w szczególności opactwo cystersów z XIII wieku z przepięknymi barokowymi dekoracjami. Tu
powstała tzw. Księga henrykowska, opisująca powstanie i historię
zakonu cystersów. W księdze tej mnich Piotr zapisał krótkie zdanie
w języku polskim, pierwszy znany zapis w tym języku. Miłośników przyrody oczaruje ogród opatów z drzewostanem objętym
ochroną.

Opuszczamy Javorník, przekraczamy granicę państwa i wjedżamy
na teren Polski, gdzie również znajdują się piękne zamki oraz inne
zabytki, które warto zobaczyć. Naszą „wędrówkę“ po zabytkach zaplanujemy według poszczególnych powiatów, które różnią się znacznie
wielkością od powiatów (okresów) czeskich. Każdy powiat obejmuje
teren kilku gmin, które są pewnego rodzaju odpowiednikiem czeskich
gmin o rozszerzonych kompetencjach (obce s rozšířenou pravomocí).

Kamieniec Ząbkowicki

Pierwszym przystankiem po polskiej stronie jest miasto z okazałym neogotyckim zamkiem z XIX wieku, otoczonym parkiem
z cennym drzewostanem. Zamek z elementami mauretańskimi
zbudowano na polecenie księżniczki Marianny Orańskiej według
projektu K. Schinkla. Obecnie zamek jest udostępniony w sposób
ograniczony i tylko w bardzo małym zakresie.

Henryków, opactwo cystersów
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Przewodnicy w Twierdzy Srebrnogórskiej ubrani są w historyczne mundury

Złoty Stok

Złoty Stok to dawna osada górnicza, której rozwój był ściśle związany z wydobyciem złota. Obecnie na terenie miasta znajduje się
kopalnia złota udostępniona do zwiedzania. Zgromadzono tu zbiory,
przypominające tysiącletnią tradycję wydobycia złota. Zbiory umieszczono w dwóch sztolniach: w sztolni Gertruda liczącej 500 m długości, w której można obejrzeć kolekcję map i planów wydobycia złota
z XVIII – XX wieku, urządzenia do przetapiania złota, przyrządy laboratoryjne do sprawdzania jakości złota oraz podziemnie urządzenia
hydrauliczne. W Czarnej Sztolni znajduje się 300 m korytarzy, które
pochodzą z XVIII wieku, oraz jedyny podziemny wodospad w Polsce.

Bardo

Ząbkowice Śląskie, Krzywa Wieża

Ząbkowice Śląskie

Miasto założone w 1287 roku ma wiele do zaoferowania turystom. Oprócz słynnej Krzywej Wieży znajdują się tu pozostałości
renesansowego zamku z 1532 roku, którego budowę zlecił wnuk
Jerzego z Podiebradu, Karol z Münsterberg, imponujący ratusz
w bezpośrednim sąsiedztwie Krzywej Wieży oraz starówka z interesującymi kamienicami mieszczańskimi.

Wyruszając na pielgrzymkę do Warty, jak mawiała tytułowa babcia z powieści Boženy Němcovej, czyli do miasta Bardo, uważny turysta – oprócz wielu budowli sakralnych – znajdzie tu również pozostałości zamku rycerskiego z XIV wieku. Jednak głównym zabytkiem
jest z pewnością trzynawowa bazylika pw. Najświętszej Maryi Panny.
Pośrodku głównego ołtarza znajduje się romańska Madonna, przypominająca o istnieniu już w XIII wieku tego miejsca pielgrzymkowego. Miłośników historii pewnie zainteresuje, że dawne grodzisko
z XI wieku zbudowali Polacy do obrony przeciwko państwu czeskiego, stąd dawna nazwa niemiecka Wartha, czyli straż czy też warta.

Srebrna Góra

Na zachód od Ząbkowic leży potężna twierdza. Srebrna Góra
jest z pewnością największą twierdzą tego typu w Europie. Została
zbudowana w latach 1765-1777 pod kierownictwem podpułkownika L. W. Regelera. Stopniowo powstawały forty Donjon, Wysoka
Skała, Fort Rogowy, Fort Ostrów i wiele innych drobnych obiektów
fortyfikacyjnych. W najlepszym stanie zachowały się do czasów
współczesnych forty Donjon i Ostróg. W trakcie zwiedzania można
tylko podziwiać pruską szkołę inżynierii wojskowej, tym bardziej
że z dostępnych dokumentów wynika, że Donjon dzięki swojemu
wyposażeniu, były tam np. piekarnia, stajnie, studnie (najgłębsza
80 m), warsztaty, magazyny żywności, broni itp., był przygotowany do odpierania oblężenia przez okres aż 12 miesięcy.
Twierdza Srebrnogórska
Bardo, bazylika Nawiedzenia NMP i Madonna z jej ołtarza

Powiat Kłodzki

Kamienny most i kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Kłodzko

Miasto zachwyca swoją architekturą, która była podporządkowana wojskowemu charakterowi miasta już od początków
osadnictwa. Na skalistym wzgórzu nad współczesnym miastem
już od XI wieku wznosił się gród, który stopniowo przekształcił
się w zamek królewski. W czasach Jerzego z Podiebradu zamek
przebudowano na komfortową rezydencję. Od lat pięćdziesiątych XVI wieku aż do lat dwudziestych XVII wieku zamek coraz
bardziej umacniano. Do 22 października 1622 roku jako ostatnia
czeska twierdza odpierał on ataki wojsk cesarskich. W 1742 roku
Kłodzko przeszło pod władzę Prus. Nastąpił okres znacznej fortyfikacji całego miasta. Pierwotny zamek Przemysła zniszczono.
Twierdza pełniła swoją funkcję aż do 1869 roku. Później służyła jako więzienie, a w czasie drugiej wojny światowej w twierdzy funkcjonował obóz jeniecki i filia obozu koncentracyjnego
Gross Rosen.
Dziś Twierdza Kłodzka stanowi bez wątpienia największą osobliwość w regionie. Ogromny, niemal dwudziestohektarowy sys-

Arnoszt z Pardubic

1297-1364) był ostatnim
biskupem praskim (13434 4), a jednocz eśnie
pierwszym arcybiskupem i metropolitą
czeskim (1344-64).
Pochodził z rodu
panów z Pardubic,
który wywodził się
z Malowców. Arnoszt spędził dzieciństwo w Kłodzku,
gdzie ojciec wysłał go
na pierwsze nauki do
szkoły parafialnej joannitów. Później uczęszczał
do szkoły kościelnej w Broumovie, wyjechał na studia
do Pragi, czternaście lat spędził
w Bolonii i Padwie, głównym
kierunkiem jego studiów nie była jednak teologia, ale prawo. Właśnie we Włoszech
poznał przyszłego króla Karola IV. Po powrocie do Czech (1339) przyjął
święcenia kapłańskie. Jako zaufany doradca królewicza został członkiem
kapituły u świętego Wita. Następnie, po śmierci biskupa praskiego Jana
IV z Dražic 5 stycznia 1343 roku został jego następcą. Po roku pracy jako
biskup 30 kwietnia 1344 roku został mianowany na arcybiskupa wraz
z wyniesieniem stolicy praskiej na stolicę metropolitarną. 2 września
1347 roku koronował Karola na króla czeskiego. Działał często również jako dyplomata w służbach Karola IV, zapisy w piśmiennictwie
mówią o nim jako o przystojnym mężczyznie o horyzontach europejskich
oraz jako o dobrym mówcy. Dzięki pracy w dyplomacji poznał Petrarkę,
którego król zaprosił do Pragi w 1356 roku. Po założeniu Uniwersytetu
Praskiego w 1348 roku Arnoszt został jego kanclerzem, podobnie jak i
jego przedhusyccy następcy.
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