


NÁCHOD, KŁODZKO, BYSTRZYCA KŁODZKA - 142 km 

 

 Długa trasa prowadząca przez pogranicze polsko-czeskie zachwyca pięknem górskich 
widoków i krajobrazów. Uwaga! Należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentów tożsamości! 

Pierwszy zamek na naszej drodze – Náchod znajduje się w miasteczku o takiej samej nazwie 
założonego w I połowie XIII wieku. Większość zabytków znajduje się w Rynku – ratusz, nowy ratusz, 
kościół św. Wawrzyńca, pręgierz, hotel i teatr Beránek, budynek dziekanatu, figura św. Trójcy, figura 
św. Jana Nepomucena, kalwaria, figura N.P.Marii. W pobliżu znajduje się nasz cel – gród założony 
przez rycerza Hrona w XIII w. jako warownia broniąca przełęczy czesko-kłodzkiej. Zamek był 
przejmowany przez kolejne czeskie rody, aż w  1634 roku, przeszedł w ręce szlachcica 
włoskiego Ottavia Piccolominiego de Arragona w nagrodę od cesarza Ferdynanda II za pomoc, którą 
mu wyświadczył usuwając z tronu Waldsztejna. Ród Piccolominich przebudował zamek w stylu 
barokowym i rokoko, nadając mu tym samym charakter, jaki pozostał do dziś. Po 1783 roku zamek 
znów zmieniał właścicieli, a po 1945 roku został skonfiskowany i od tego czasu stanowi własność 
państwa. Interesującym przykładem baroku jest potężny portal na bramie prowadzący z dziedzińca 
do alei zamkowej z cmentarzem w stylu romantycznej ruiny. Ozdobą pomieszczeń wewnętrznych jest 
ekspozycja bezcennych tapicerii. Zwiedzający mogą podziwiać miasto Nachod z tarasu lub z wieży 
zamkowej oraz obejrzeć gotyckie piwnice, kaplicę, ogród Piccolominów, park angielski i 
zabezpieczony wybieg dla niedźwiedzi z parą niedźwiedzi o imionach Dasza i Ludwik. 

Dla zwiedzających przygotowane są różne ekspozycje. Ekspozycja Piccolomińska ukazuje wnętrza 
historyczne przypominające okres XVII i XVIII wieku, a szczególnie okres wojny trzydziestoletniej, gdy 
właścicielem Nachodu był książę cesarski Ottavio Piccolomini. Świadczą o tym bogato dekorowane 
wnętrza komnat reprezentacyjnych, wyposażenie, sztukateria, zbiór brukselskiej tapicerii, zbiór 
martwej natury z kwiatami i zacisze z motywem łowieckim, galeria portretów i grafiki. Znajduje się 
tutaj także bogata biblioteka zamkowa oraz wartościowe wzory historycznego rzemiosła 
artystycznego. Salony na drugim piętrze to ekspozycja, która została udostępniona do ogólnego 
zwiedzania w 2002 roku i przedstawia pomieszczenia wnętrz z malowanymi stropami belkowymi 
z XVII i XVIII wieku, obszerną kolekcję obrazów; portretów, pejzaży, widoków miejskich (wedut), 
zacisza i grafiki oraz mobiliarza od XVI do XIX wieku, zwłaszcza renesansowego, barokowego 
i noworensesansowego. Wartościowe zbiory historycznego rzemiosła artystycznego, tapicerie, broń 
oraz kostiumy historyczne. Ekspozycja na dworze książęcym tematycznie odnosi się do okresu końca 
XVIII i pierwszej połowy XIX wieku, gdy właścicielem nachodzkich posiadłości był Piotr Biron, 
wojewoda Kuroński i Zahański oraz jego córka Katarzyna Wilemina. Znana jako słynna pani księżna ze 
słynnej powieści czeskiej pisarki Bożeny Niemcowej „Babunia” Zwiedzający mogą podziwiać wnętrza 
wyposażone w stylu klasycyzmu, empiru i biedermeieru. Na zamku znajduje się również wielka 
ekspozycja orderów udostępniona dla zwiedzających. 

Informacje o cenach i godzinach otwarcia na stronie: http://www.zamek-nachod.cz/informacja-dla-
zwiedzajacy/ 

http://www.zamek-nachod.cz/informacja-dla-zwiedzajacy/
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 Z Nahodu wybierzemy się do kolejnego historycznego miasta, w którym codziennie w samo 
południe można usłyszeć hejnał grany z ratuszowej wieży. Kłodzko pierwszy raz na kartach historii 
pojawia się już w 981 roku. Od początku odgrywał ważną strategiczną rolę – przebiegał przez niego 
szlak bursztynowy. Nic więc dziwnego, że znajdował się tam zamek obronny, który potem został 
zamieniony w bastionową twierdzę. W jej skład wchodą: twierdza główna, fort posiłkowy Owcza 
Góra, obwarowania miejskie (fragmentaryczne) oraz umocnienia polowe. Około 1300 roku gród stał 
się zamkiem mieszkalnym, a za czasów Jerzego z Podiebradów zamek staje się komfortową 
rezydencją, stanowiącą okazałą siedzibę władcy hrabstwa kłodzkiego. W jej skład obok pomieszczeń 
mieszkalnych wchodziła kaplica oraz kościół św. Wacława i św. Marcina. W latach 1557-1560 
architekt Ernest Lorenz Kirschke rozbudował twierdzę o zamek średni i niższy. One to, wraz 
z zamkiem wyższym i fortyfikacjami miasta, stanowiły zespolony system obronny. W 1622 
roku wojska cesarskie opanowały miasto. Średniowieczne mury zastąpiono kurtynami i 3 bastionami: 
Jabłonki, Ludmiły i Wacława. Były one podstawą umocnień twierdzy, tworzyły tzw. dzieło koronowe, 
osłaniające Górę Forteczną od północy i wschodu. Natomiast od południa i zachodu wybudowano 
bastiony Alarmowy i Dzwonnik oraz półbastion Orzeł. W 1742 roku twierdza poddana 
została Prusakom, którzy zajęli tereny Dolnego Śląska w konsekwencji wojny siedmioletniej. Po 
przebudowie obiektu przez króla Fryderyka Wielkiego, do 1945 roku mocno ufortyfikowana twierdza 
odgrywała rolę militarną oraz ciężkiego więzienia. W 1960 twierdza została oficjalnie uznana 
za zabytek i udostępniona turystom. Ceny biletów normalnych wynoszą od 12 do 18 zł. Więcej 
informacji na: http://www.twierdza.klodzko.pl/  
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W samym mieście zachował się oryginalny średniowieczny układ urbanistyczny, ściśle dostosowany 
do obronnej roli Kłodzka. Cały ośrodek historyczny Kłodzka jest wpisany na listę zabytków 
rejestrowaną przez Państwowy Instytut Narodowy. Trzeba zobaczyć malowniczy most św. Jana z XIV 
w.,  zespół klasztorny franciszkanów, mury obronne, fort „Owcza Góra”, kolegium jezuickie, cmentarz 
żydowski, bramę z grupą rzeźbiarską, ratusz, łaźnię miejską, zespół młyna wodnego oraz wiele 
domów i kamienic. 

Przez Kłodzko prowadzi dostępny dla turystów szlak podziemny zaczynający się na ulicy Zawiszy 
Czarnego i kończąca się u podnóża Twierdzy. Dawniej w podziemiach przechowywana była żywność 
i leżakowane piwo, którego tajemnica smaku kryła się w długim okresie przechowywania 
w odpowiednio niskiej temperaturze. Wejście kosztuje 12 zł (bilet ulgowy – 10 zł). 

 



 
 

 Z Kłodzka wybierzemy się do Bystrzycy Kłodzkiej, która jest jednym 
z najważniejszych historycznie miast ziemi kłodzkiej i posiada jeden najciekawszych 
układów urbanistycznych, jeszcze z czasów średniowiecza. Tarasowa zabudowa tworzy 
niesamowitą panoramę, a wiele uliczek zbudowano w postaci stromych przejść, 
niejednokrotnie wiodących po kamiennych stopniach. Mury miejskie są zachowane niemal 
w całości – jako nieliczne w Polsce, a nawet w Europie.  

W Bystrzycy warto zatrzymać się na dłużej i przejść trasę podziwiając Basztę Rycerską z 
Muzeum Filumenistycznym, Mały Rynek z pręgierzem, u podstaw którego łaciński napis 
głosi: „Bóg karze niepoczciwych”, oraz ulice prowadzące do Placu Wolności zabudowane 
zabytkowymi kamienicami. Brama Wodna znajdująca się na końcu ul. Rycerskiej została 
wzniesiona po 1319 roku i była elementem murów obronnych. Na pl. M. Curie-
Skłodowskiej znajduje się kościół z końca XIII w. p.w. św. Michała Archanioła, wielokrotnie 
przebudowywany po wojnach husyckich i pożarze. Niestety nie jest znany jego pierwotny 
wygląd. Tuż niedaleko murów znajduje się dawny szpital dla ubogich z kościołem św. Jana 
Nepomucena oraz pomnik patrona, przy moście.  



Będąc w tym mieście nie można pominąć Baszty Kłodzkiej – pozostałości po nieistniejącej już Bramie 
Kłodzkiej, która stanowiła główny wjazd do miasta. Obecnie jest udostępniona zwiedzającym.  

Na Rynku znajduje się neorenesansowy ratusz, którego najstarszy budynek z blankami i wieżą 
zegarową istniał już w XIV w. Na rogu ratusza zachowały się fragmenty sgraffita z okresu renesansu.  

Warto zobaczyć również Wójtostwo – obronną wieżę mieszkalną, siedzibę wójta. Obecnie jest 
budynkiem mieszkalnym, połączonym z sąsiednimi budynkami.  

http://turystyka.bystrzycaklodzka.pl/  

 

 

 

 

http://turystyka.bystrzycaklodzka.pl/


 

  

 

Wskazówki (oznaczone na mapie białymi punktami): 

Międzylesie 

• Wjedź na pl. Wolności do: Ludwika Waryńskiego/DK33 
(100 m) 

• Wjedź na DW389 i E67 do: Raisova w: Náchod, Česká republika 
(63,9 km) 

• Jedź Raisova do: Janáčkova 
(350 m) 

Náchod 

• Kieruj się Janáčkova na południowy wschód w stronęPalachova 
(71 m) 

• Jedź DK8 do: Dusznicka w: Kłodzko, Polska 
(37,8 km) 



• Jedź dalej Dusznicka. Wjedź na Kościuszki/Tadeusza Kościuszki do: Rondo Lwowskie 
(3,5 km) 

• Skręć lekko w prawo w Dusznicka 
(300 m) 

• Skręć w prawo, pozostając na Dusznicka  
Przejedź przez 1 rondo 
(1,6 km) 

• Kontynuuj wzdłuż Kościuszki/Tadeusza Kościuszki 
(1,2 km) 

• Skręć w prawo w DK33 
(250 m) 

• Skręć w prawo w Łużycka/DK3 
(74 m) 

• Wjedź na Rondo Lwowskie 

 Kłodzko 

• Kieruj się Rondo Lwowskie na zachód w stronę Łużycka/DK33 
48 m 

• Zjedź z ronda na Stanisława Wyspiańskiego/Wyspiańskiego/DK33  
• Jedź dalej drogą DK33 

15,1 km 
• Skręć w prawo w kierunku Kłodzka/DW388 

400 m 
• Lekko w lewo w Kłodzka/DW388  
• Jedź dalej drogą DW388 

700 m 
• Skręć w lewo w Stefanii Sempołowskiej 

180 m 
• Skręć w prawo w Wojska Polskiego 

750 m 

Bystrzyca Kłodzka 

• Wjedź na Nadbrzeżna i Kolejowa do: DK33 
3,0 km 

• Jedź DK33 do: Międzylesie 
15,6 km 

• Jedź do: pl. Wolności 
77 m, 22 s 

• Skręć w prawo w kierunku pl. Wolności 
36 m 

• 1 skręt w lewo w: pl. Wolności  

 


