


VELKIE LOSINY, JAVORNIK, KŁODZKO, BYSTRZYCA KŁODZKA - 180 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 – Velkie Losiny jest położony w historycznej wsi uzdrowiskowej, 
uznawanej za jedną z najstarszych miejscowości w okolicach Šumperku. Miejscowość stała się 
siedzibą rodów arystokratycznych, a Johann von Žerotín wybudował w latach 1580-1589 wspaniały, 
renesansowy pałac w miejscu gotyckiej twierdzy wodnej. Wieś zasłynęła z uzdrowiska, w 1592 r. 
wybudowano łaźnie i pierwsze budynki uzdrowiskowe. Jednak w XVII w. wieś i zamek okryły się 
niesławą, z powodu działań habsburskiego inkwizytora Heinricha Franza Bobliga von Edelstadta, który 
prowadził w nim procesy czarownic. W XIX w. we wsi powstał browar, a uzdrowisko się rozrosło, 
założono park, a w XX wieku powstało nowe sanatorium. Obecnie dostępna dla zwiedzających jest 
również wytwórnia papieru ręcznie czerpanego, którego proces produkcji pozostał niemal 
niezmienny od XVI wieku. Dla celów reprezentacyjnych używa go sam prezydent Czech. 

Sam zamek jest uznawany za najpiękniejszy obiekt renesansowy na północ od Alp. Posiada wspaniałe 
trzypiętrowe arkady zdobione sgraffitem, a wewnątrz można podziwiać Salę Biesiadną 
z kasetonowym stropem, Salę Rycerską, galerię zamkową oraz Dużą Salę Sądową, w której inkwizycja 
wydawała wyroki na kobiety oskarżone o uprawianie magii. W ich wyniku spalono na stosie niemal 
60 niewinnych kobiet. 

 

 

 

 

 Kolejny cel to dawne dolnośląskie miasto Javornik, nad którym wznosi się zamek Janski Vrch.. 
Wykopaliska dowodzą, że miejsce te mogło być zamieszkiwane już w czasach prehistorycznych. 
Następne znaleziska pochodzą z okresu Imperium Rzymskiego, jednak pierwsza wzmianka o wsi 
pochodzi z 1290 roku, kiedy został przeprowadzony spis biskupstwa wrocławskiego. W XV w. husyci 
zdobyli wieś i zamek, które po 4 latach zostały odkupione przez biskupa wrocławskiego za znaczną 
sumę pieniędzy. Dla miejscowości zaczął się czas rozkwitu, który jednak skończył się olbrzymim 
pożarem w 1576 roku, a okres wojny trzydziestoletniej był wielkim nieszczęściem. Kolejne wojny 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0umperk


i zaraza dżumy odbiły się na mieszkańcach, jednak Javornik nie ucierpiał aż tak, jak miasteczka 
położone na równinie śląskiej. Do XVIII w. miasteczko było uważane za brzydkie i nieciekawe. Dopiero 
potem przeszedł radykalną zmianę w schludne miasteczko z okazałymi budynkami, co było 
spowodowane rozkwitem gospodarczym. Kolejne perturbacje dla miejscowości, to okres I i II Wojny 
Światowej. W większości zamieszkiwane przez Niemców, straciło wielu obywateli podczas deportacji 
z Czechosłowacji. Obecnie jest małym, spokojnym miasteczkiem, żyjącym głównie z turystyki 
i prywatnych firm. 

Barokowy zamek jest udostępniony zwiedzającym na czterech różnych trasach. Informacje o biletach 
i godzinach zwiedzania można znaleźć na stronie: http://www.janskyvrch.cz/pl/. 
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 Następnie 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 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 mijając po drodze Lądek Zdrój – najstarsze 
uzdrowisko w Polsce, w którym już w 1241 roku były urządzenia kąpielowe. Sama Bystrzyca 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/  

 



 



  

 

Wskazówki (oznaczone na mapie białymi punktami): 

Międzylesie 

• Kieruj się pl. Wolności na południe w stronę Ludwika Waryńskiego/DK33 
180 m 

• Jedź dalej DK33. 
 Wjedź na: Trasa 312 do: Trasa 36911 

• Skręć w prawo w Trasa 36911 
2,5 km 

• Jedź dalej Trasa 3697 do: Velké Losiny 
11,1 km 

• Skręć w lewo w Lázeňská 
11 m 

Velké Losiny 

• Kieruj się Lázeňská na południowy wschód w stronę Rudé armády/Trasa 44 
11 m 



• 1 skręt w lewo w: Rudé armády/Trasa 44  
Jedź dalej drogą Trasa 44 
35,0 km 

• Skręć w lewo w Trasa 60 
4,3 km 

• Skręć w prawo, pozostając na Trasa 60 
24,2 km 

• Skręć w lewo w Nádražní/Trasa 457  
Jedź dalej drogą Trasa 457 
850 m 

• Skręć w lewo w Puškinova 
60 m 

• 1 skręt w prawo w: Pod Zámkem 
10 m 

Javorník 

• Wjedź na Polská do: Trasa 60 
1,5 km 

• Skręć w lewo w Trasa 60 
700 m 
Jedź Trasa 4531  
do: Traugutta/DK46 w: Województwo dolnośląskie, Polska 
9,1 km 

• Jedź DK46 do: Rondo Lwowskie w: Kłodzko 
19,3 km 

• Skręć w lewo w Traugutta/DK46  
Jedź dalej drogą DK46 
19,3 km 

• 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  

 

 

 


