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Obci vévodí dvouvěžový poutní kostel zasvěcený Pan-
ně Marii Pomocnici Křesťanů. Podle návrhu P. I. Bayera 
ho v letech 1690-95 na čedičovém návrší Chlumku nad 
Luží vybudoval italský architekt G. B. Alliprandi. Na vý-
zdobě interiéru se podílel např. řezbář J. F. Pacák a malíř  
J. J. Heintsche. Jedná se o ojedinělou, stylově čistou ba-
rokní stavbu, viditelnou ze širokého okolí. 

Poutní kostel v Luži

Zřícenina hradu Košumberk 

Zámek Nové Hrady

Muzeum dýmek v Proseči 

Nové Hrady
Putujeme-li okolím Litomyšle, neopomeňme navštívit 

Nové Hrady. Pod zaniklým hradem Kostků z Postupic vy-
budoval v letech 1773-83 Jan Antonín Harbuval-Chamaré 
rokokový zámek na principu přísné osové souměrnosti.  
V posledních letech byl zámek opraven a je přístupný ve-
řejnosti. Někdy se mluví o východočeských Versailles. 

Proseč
Městečko Proseč bylo v minulosti známo výrobou 

dýmek a tlustých cigaret. První zmínka o osadě je z ro- 
ku 1349 a byla součástí litomyšlského panství. Střed 
městečka tvoří obdélníkové náměstí, kterému dominuje 
gotický kostel svatého Mikuláše. Z původních městských 
domů se dochoval roubený dům s podsíňkou na třech 
vyřezávaných sloupech postavený na konci  
18. století. V současné době je v budově síd-
lo muzea s expozicí věnovanou 
mimo jiné dýmkám. 

V letech 1903 -12 žila  
ve městečku spisovatelka 
Tereza Nováková a je známo, 
že se tu před nacisty ukrýval 
spisovatel Thomas Mann.
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Ing. Jan Perner 
(1815 - 1845), průkopník železniční do-

pravy v Čechách.
Jan Perner byl synem mlynáře  

z Bratčic, později se však rodi-
na přestěhovala do Pardu-
bic. Projektant a stavitel 
hlavní císařské dráhy 
Olomouc – Česká Třebo-
vá – Pardubice – Praha. 
Jako strojvedoucí „při-
vedl“ do Prahy první 
vlak 20. srpna 1845. 
Tragicky zahynul ve 
třiceti letech. Při jedné 
z prvních jízd vlaku 
na uvedené trati poblíž 

Chocně utrpěl dne 
9. září 1845 smrtelné 
zranění lebky. Zemřel  
v pardubickém mlýně 
svého otce 10. září 1845.

Orlickoústecko

Ústí nad Orlicí
Počátky města spadají do druhé poloviny 13. století, 

kdy se za vlády Přemysla Otakara II. začala rozrůstat pů-
vodní slovanská osada a dala tak základ ke vzniku dnešní-
ho města. V polovině 19. století v souvislosti se stavbou 
železnice Olomouc - Praha došlo k rozmachu továren-
ského textilního průmyslu a strojírenské výroby. Těmito 
faktory byl život města ovlivněn natolik, že mu dokonce 
přinesl označení „východočeský Manchester“. Žel tato 
dávná tradice města skončila 30. září 2009 likvidací zdej-
šího význačného textilního podniku Perla.

Město se může pyšnit i skvělým architektonickým dě-
dictvím. Patří sem děkanský chrám Nanebevzetí Panny 
Marie, funkcionalistická budova divadla od architekta Ka-
mila Roškota, nejstarší kamenná budova ve městě, což 

je budova sboru Jednoty bratrské z poloviny 16. století, 
dále secesní Hernychova vila a socha bubnujícího legio-
náře od architekta Josefa Mařatky.

Česká Třebová
Zde se nachází jediná románská rotunda ve východ-

ních Čechách. Tvoří základ kaple zasvěcené sv. Kateřině 
a najdeme ji na pravém břehu řeky Třebovky, uprostřed 
starého hřbitova. Původní rotunda z lomového kamene 
pochází asi z první poloviny 13. století. Ve druhé polovi-
ně 14. století byla goticky upravena.

Náměstí v Ústí nad Orlicí 

Románská rotunda v České Třebové
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Vraclav
Nedaleko Vysokého Mýta se na návrší nachází obec 

Vraclav, jedno z nejstarších sídlišť slovanského obyva-
telstva na území regionu. Hradiště, zvané také Vratislav, 
bylo založeno asi ve druhé polovině 11. století k ochra-
ně Trstenické zemské stezky. První písemné zprávy z let  
1073 a 1088 jsou poněkud sporné, ale za pravdivou 
můžeme brát Kosmovu zprávu o vyvraždění rodu Vršov-
ců knížetem Svatoplukem 26. října 1108. Hradiště však  
i poté plnilo správní funkci. Ovšem jen do doby, než bylo 
v druhé polovině 13. století založeno nedaleké královské 
město Vysoké Mýto. Vraclav ztratila politický i strategický 
význam a byla záhy opuštěna. Zbytky hradiště byly v ro- 
ce 1724 použity k výstavbě barokního kostela sv. Mikulá-
še a poslední kusy zdiva byly ještě v 19. století použity na 
okolní stavby. V roce 1908 byl na valu odhalen pomník 
připomínající vyvraždění Vršovců. 

Vysoké Mýto 
Svou historii začalo psát dávno před polovinou 13. sto-

letí. První prokazatelná zpráva je z roku 1265, na počát-
ku 14. století se Vysoké Mýto, ležící na tzv. Trstenické 
zemské stezce, stalo věnným městem českých královen. 
Do současnosti se z doby založení dochoval pravidelný 
půdorys města s centrálním náměstím, které je jedním 
z největších náměstí čtvercového typu v Čechách. Při 
procházce centrem nemůžeme minout gotický chrám 
svatého Vavřince, zvonici z 16. století, Choceňskou věž, 
Pražskou a Litomyšlskou bránu. V hradebním opevnění se 
dodnes dochovaly Vodárenská a Klášterská bašta. 

Děkanský kostel sv. Vavřince byl založen koncem 13. sto- 
letí. První písemná zmínka o něm je z roku 1349. Na cha-
rakteru trojlodí je patrný vliv pražské královské huti. Kostel 
byl několikrát poškozen požáry, posledním v roce 1744. 
Barokní oltář, zakoupený ze zrušeného kláštera cisterciácké-
ho řádu v Sedleci u Kutné Hory, byl instalován v roce 1787 
spolu s obrazem P. Brandla Nanebevzetí P. Marie. V letech 
1892 - 1904 došlo k náročným úpravám, které měly stavbě 
vrátit její původní gotickou podobu. Obnovu řídily takové 
významné osobnosti, jako byli F. Schmoranz a J. Mocker.

Dobříkov u Chocně 
Výraznou dominantu obce tvoří lidová dřevěná stavba 

s věží a střechou krytou šindelem, původně postavená  
v roce 1679 ve Velké Kopani na Podkarpatské Rusi. Do 
Dobříkova byl kostelík převezen senátorem Václavem Klo-
fáčem v roce 1930, značně poškozený a s neúplnou věží. 
Po jeho obnově a opětovném postavení byl v roce 1931 
předán Církvi československé husitské. Kostel je postaven 
z ručně tesaných dubových fošen v byzantsko-gotickém 
slohu. Uvnitř se nalézají řezané loggie s lidovými orna-
menty. V sousedství kostelíka jsou zachovány zbytky go-
ticko-renesanční tvrze. 

Letohrad 
Město se může pochlubit nejen raně barokním 

zámkem, ale i ojedinělou barokní sýpkou, ve které 
je dnes umístěno unikátní muzeum řemesel. Dneš-
ní zámek byl postaven na místě původní tvrze v letech  
1680-85 tehdejším majitelem panství hrabětem Hynkem 
Jetřichem Vitanovským z Vlčkovic. Vedle zámku byla sou-
časně vystavěna i barokní zámecká kaple (nynější kostel 
svatého Václava), překvapující svou jedinečnou štukovou 
výzdobou. Zvláště pozoruhodné jsou figurální štuky G. Ma- 
derny na klenbě lodi a presbytáře. Velkou a zásadní rekon-
strukcí prošel zámek v devadesátých letech 20. století. Na 
podzim roku 2002 se podařilo v prostorách zámku otevřít 
první část stálé zámecké expozice. Na náměstí naší po-
zornosti jistě neunikne patnáctimetrový morový sloup se 
zlacenou sochou Panny Marie. Zdobí jej plastiky sv. Karla 
Boromejského, sv. Floriána, sv. Rocha a sv. Šebestiána. 

Žamberk 
Město vzniklo někdy na přelomu 13. a 14. století. První 

písemná zmínka pochází z roku 1341, kdy král Jan Lucem-
burský vrátil zabavené majetky Janovi z Potštejna a je- 
ho nezletilým bratrům, synům Mikuláše z Potštejna, včet-
ně města Žamberk. Na konci 16. století přenesl Mikuláš  
z Bubna sídlo panství z hradu Litice do Žamberka, kde vy-
budoval renesanční zámek. Do dnešní podoby byl upra-
ven v letech 1810-15. Dominantní stavbou města je mo-
numentální dvouvěžový kostel sv. Václava. Stojí na místě 
původního, poprvé písemně doloženého k roku 1369.  
V roce 1684 však vyhořel a znovu byl vystavěn v letech 
1729-38 pod vedením chrudimského mistra D. T. Mo-
razziho. Zajímavý je boční oltář s obrazem sv. Antonína 
Paduánského buď přímo od samotného P. Brandla, génia 
českého baroka, nebo od některého z jeho žáků. 

Vyjíždíme-li z města směrem k Rychnovu, nemůžeme 
minout obec Helvíkovice, kde dodnes stojí a veřejnos-
ti je přístupný rodný domek Prokopa Diviše, vynálezce 
bleskosvodu.

Kostel sv. Václava v Letohradě a detail sochařské výzdoby  
morového sloupu na náměstí 

Kostel sv. Václava v centru ŽamberkaDřevěný kostelík v Dobříkově     



Litice nad Orlicí 
Na ostrohu nad obcí se pyšně vypíná původně gotic-

ký hrad z přelomu 13. a 14. století, vybudovaný Půtici  
v době vrcholné kolonizace zdejšího kraje. Nejslavnější 
léta zažil v době, kdy patřil králi Jiřímu z Poděbrad a byl 
přestavěn do dnešní podoby. Nejlépe se zachovala dvou-
patrová budova jižního paláce s vysokou hranolovou věží.

Klášterec nad Orlicí
Na okraji obce nalezneme gotický jednolodní kostel sv. 

Kříže, pocházející pravděpodobně z třetí čtvrtiny 13. sto-
letí. Podle buly papeže Bonifáce VIII. z 15. prosince 1295 
patřil jako klášterní kostel P. Marie ke klášteru řádu křižov-
níků s červeným srdcem – cyriáků, známému pod jménem 
Orlitz (Orlík). Roku 1421 klášter zanikl. Z celého komple-
xu staveb byl zachráněn pouze kostel, opravený v letech 
1452 - 53 v pozdně gotickém slohu. Raritou je jihozápadní 
nároží, kde byly při opravě v padesátých letech 20. sto-
letí objeveny malby s českými nápisy z druhé poloviny  
15. století. Malby představují dva čerty, spíše čertíky, s oca- 
sy a podivně tvarovanými rohy, tak trochu připomínajícími 
antény. (Vidět je pan Däniken, má určitě o čem psát.) Vý-
znam kreseb se zatím nikomu nepodařilo vysvětlit. Ani to, 
kdy byly vytvořeny, proč byly umístěny na církevní stavbu, 
ani proč je nedala katolická církev ihned odstranit. 

Lanškroun
Město vzniklo asi ve 2. polovině 13. století jako jedno 

z městských center lanšperského panství. Poprvé je do-
loženo v roce 1285. Ve druhé polovině 13. století zde 
vznikl klášter, zaniklý za husitství. Město tehdy přešlo do 
rukou Kostků z Postupic, kteří zbytky kláštera upravili na 
zámek, poprvé připomínaný 1507. Za třicetileté války byl 
poškozen Švédy a velkým požárem v roce 1645. Po ro- 
ce 1858 byla většina budov i zeď prvního nádvoří zboře-
na a celý areál upraven jako dnešní Jiráskovo náměstí. Ze 
západního křídla původní klášterní stavby byla postavena 
školní budova. 

Původně gotický děkanský kostel sv. Václava je popr-
vé připomínán roku 1350. Sálový gotický chrám vyho-
řel v roce 1645, poté opravován a v roce 1653 byla při-

Jablonné nad Orlicí 
Město známé svým náměstím s několika roubenými 

domy, poprvé doložené roku 1304. I zde se nachází vý-
znamná církevní památka. Na návrší nad městem v areálu 
hřbitova byl v roce 1725 na místě původního kostelíka ze 
14. století postaven barokní kostel sv. Bartoloměje s ro-
kokovou výzdobou. V jeho těsném sousedství se nachází 
márnice a zajímavá hřbitovní brána z roku 1730 se štítem 
a sochami sv. Petra a Pavla.

Králíky 
Jedno z nejmladších měst Orlickoústecka, poprvé do-

loženo k roku 1577, ale s dlouholetou řezbářskou tradicí 
a slávou. Nedaleko od města, na vrchu původně nazýva-
ném Lysá hora, dal na přelomu 17. a 18. století králové-
hradecký biskup Tobiáš Jan Becker vystavět barokní poutní 
kostel Nanebevzetí Panny Marie. V letech 1701-04 před 
ním nechal postavit ambity a v aleji vedoucí od města 
zřídit osm šestibokých kaplí, do nichž byla v 18. sto- 
letí umístěna hodnotná sousoší Křížové cesty (část soch 
nyní tvoří expozici v poutním kostele sv. Mikuláše ve Vra-
clavi u Vysokého Mýta). Stavba byla završena v letech 
1706-10 vybudováním kláštera.

Jeden z roubených domů v Jablonném nad Orlicí 

Zřícenina hradu Žampach 

Vstupní brána na Křížové cestě 
 ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie 

stavěna boční loď, věž až ve druhé polovině 18. století. 
Celková oprava byla provedena v 19. století. 

Určitě nás zaujmou i některé ze zřícenin hradů na Orlic-
koústecku, jako například Lanšperk, vzniklý za Přemysla 
Otakara II., Brandýs nad Orlicí, známý pobytem J. A. 
Komenského ve 20. letech 17. století, či Žampach, kte-
rý proslul jako sídlo rytíře Jana ze Smojna, zvaného Pan-
cíř. Za svoji statečnost byl Karlem IV. pasován na rytíře  
a obdržel od něho zlatý řetěz. Když se však pustil do 
loupení a stal se postrachem okolí, přitáhl císař s voj-
skem k Žampachu a loupeživého Pancíře nechal ro- 
ku 1356 oběsit. Dnes z mocného hradu, poprvé pí-
semně doloženého roku1308, najdeme zbytky hra-
deb a brány, z paláce nalezneme pouze klenutý sklep. 
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Vincenz Priessnitz 
(1799 – 1851), žijící v Grä- 

fenberku u Frývaldova 
(dnes Lázně Jeseník), byl 
zakladatel přírodního 
léčitelství.

Prosazoval například 
léčbu prací, čerstvým 
vzduchem a čistou hor-
skou vodou. Položil tak 
základy hydroterapie. 

 Legenda říká, že Priess-
nitze prý k léčení vodou 
inspirovala zraněná srna, 
kterou jako dítě pozoroval, 
jak si chodí omývat ránu do 
pramene až do úplného vylé-
čení. Ve 14 letech mu při sváže-
ní dřeva skříply otěže ruku, bolest 
následně tišil mokrými zábaly. V 16 le-
tech utrpěl těžký úraz, když mu hrudník přejel povoz se splašenými 
koňmi. Přivolaný ranhojič prohlásil jeho zranění za nevyléčitelná. 

V nejlepším případě z něj měl být nadosmrti mrzák. Priessnitz se 
však vyléčil sám pomocí studených obkladů a vody, zlomená žebra si 

rovnal o opěradlo židle.

Šumpersko a Jesenicko

Z okolí Králík projedeme podél masivu Králického 
Sněžníku do Hanušovic, kde můžeme odbočit na jih do 
Kopřivné – Lužné a navštívit zříceninu Nového hradu, 
kdysi jednoho z největších hradních komplexů na severní 
Moravě, jehož pyšně se tyčící silueta hradeb a věží do-
minovala území v okolí řeky Moravy ve 14. a 15. století. 

Kolštejn
Po prohlídce se vrátíme na původní trasu a zamíříme 

do obce Branná (do roku 1949 Kolštejn), kde vysoko nad 
údolím říčky Branné stojí na skalnatém ostrohu zbytky hra-
du Kolštejn. Jeho strategická poloha mu umožňovala stře-
žit původní cestu vedoucí údolím z Moravy do Slezska. Od 
severu je hrad zakryt rozsáhlým objektem renesančního 
zámku. První zpráva o hradu je obsažena v listině z 3. květ-
na 1325. V ní Jan Wustehube daroval klášteru v Kamien-
ci Ząbkowickem část svého zboží. Významnou památkou 
obce je také pozdně renesanční farní kostel a fojtství.

podobu obytné věže o rozměrech 15 × 17 m a síle zdiva 
1,9 m. Byla obehnána až trojitým příkopem. Na počátku 
15. století byla věž zbořena a nahrazena patrovou obyt-
nou budovou tvořící jižní stranu nově zbudovaného are-
álu, obehnaného 8 m vysokou plášťovou zdí. Vstup vedl 
od severu padacím mostem přes okružní příkop. V tvrzi 
se dnes nachází rozsáhlá výstava geologie a mineralogie 
Jesenicka. Expozice věnovaná minulosti tvrze se nachází 
v přízemí západního křídla, v tzv. rytířském sále.

Velké Losiny
Významnou dominantou je krásný renesanční zámek 

s arkádami, freskami a sgrafity. Zámku vévodí osmibo-
ká věž připomínající městskou strážní věž. Původní část 
zámku, dochovaná téměř v nezměněné podobě, je do-
kladem života šlechtických rodin 16. století. V 17. sto-
letí byl zámek rozšířen a v současné době je obklopen 
krásným parkem. Interiéry zámku nesou známky několi-
ka slohů, od renesance až po klasicismus. Opravdovým 
klenotem je rytířský sál s renesančním stropem, který je 
ozdoben dřevěnými kazetami. Temným obdobím zámku 
jsou neslavně proslulé čarodějnické procesy, o kterých 

Zámek ve Velkých Losinách

Pozdně renesanční kostel v Branné 

Jeseník
Město vzniklo na soutoku horských říček Staříče a Bělé, 

kde se vytvořila rozlehlá štěrkoviště bez lesního porostu. 
První osadníci, asi kolem r. 1260, začali městu říkat Frý-
valdov (frei vom Walde), tento název město neslo až do 
roku 1947, kdy bylo přejmenováno na Jeseník. Rozmach 
těžby železné rudy, zlata a stříbra vynesl městu r. 1506 
horní statut. Horní podnikání však ještě v 16. století skon-
čilo a obyvatelé města se věnovali převážně plátenictví. 

Vodní tvrz Jeseník stojí východně od náměstí, neda-
leko říčky Bělé. V nejstarší fázi své existence měla tvrz  
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pojednává kniha Václava Kaplického „Kladivo na čaroděj-
nice“ a stejnojmenný film Otakara Vávry. 

Ruční papírna ve Velkých Losinách se poprvé připomíná 
svou nejstarší známou průsvitkou již v roce 1596. Papír 
se zde vyrábí tradičním manufakturním postupem již páté 
století. V objektu této technické a kulturní památky je ote-
vřeno Muzeum papíru, přibližující vznik a vývoj papíren-
ské výroby. Prohlídka muzejních expozic a části výrobních 
dílen je doprovázena odborným výkladem. 

Za odbočení z cesty a prohlídku určitě stojí kostely v sou- 
sedních vsích. V Maršíkově, což je dnes součást Velkých 
Losin, si prohlédneme pozdně renesanční evangelic-
ký dřevěný roubený kostelík z roku 1609, zasvěcený sv. 
archandělovi Michaelovi, s vestavěnou osmibokou věží 
nad střešním hřebenem, předsíní a obdélnou sakristií. Za-
jímavé je porovnání s podobným roubeným kostelíkem 
stojícím v nedaleké obci Žárová (původní název byl Nová 
Ves), tentokrát s věží čtyřbokou. Žárovský dřevěný kos-
telík sv. Martina z roku 1611 je poněkud menší a méně 
výpravnější než jeho proslavenější „kolega“ v Maršíkově. 
Z hlediska stavební historie je však v mnoha ohledech 
cennější, protože byl až do dnešních dnů, v podstatě jak 
zvenčí, tak v interiéru, zachován ve své původní formě.  
A protože lze soudit, že oba objekty stavěl stejný tesař-
ský mistr (pravděpodobně Michel Hilbert), můžeme z jeho 
podoby naopak získávat informace o někdejším vzhledu 
maršíkovského kostela.

ho panovníka. Vystřídali se tu Šternberkové, Boskovicové 
a od roku 1597 patřil hrad Lichtenštejnům, kteří vystavě-
li barokní zámeckou budovu. V roce 1898 umístil Jan II.  
z Lichtenštejna do zámeckých interiérů lesnické a lovecké 
muzeum s bohatými sbírkami zvířeny z rozsáhlých lich-
tenštejnských panství a z loveckých výprav do Polska, Itá-
lie, Afriky a Indie. Úsovské lovecko-lesnické muzeum je 
ojedinělým historickým muzeem tohoto druhu ve střední 
Evropě. 

Žulová
Obec Žulová se pyšní raritou – klasicistním kostelem  

sv. Josefa postaveným na místě původního hradu.
Hrad si pravděpodobně na konci 13. století na půdě vra-

tislavského biskupství protiprávně postavil již vzpomína-
ný Jan Wustehube. V poslední třetině 16. století byl hrad 
renesančně přestavěn. Po dobytí a vyplenění Švédy ro- 
ku 1639 však již jen chátral a roku 1703 byl přestavěn  
na pivovar. O století později daroval vratislavský biskup 
Hohenlohe celý areál městu na výstavbu kostela.

Roubený kostelík v Maršíkově

Kostel sv. Josefa v Žulové

Zámek Jánský vrch 

Šumperk
Šumperk byl založen ve 13. století jako správní centrum 

oblasti, kde se těžily drahé kovy. Postupně se však více 
rozvíjela řemesla, zejména textilní výroba. Město bylo 
královským majetkem, často však zastavovaným nejpřed-
nějším šlechtickým rodům. Zažilo hrůzy třicetileté války,  
v roce 1669 zcela vyhořelo a deset let poté bylo pozname-
náno čarodějnickými procesy, jimž padlo za oběť 25 lidí. 

Textilní průmysl přinesl městu v 19. století neobyčejný 
rozkvět. Na moderní podobě města se od druhé poloviny 
19. století podíleli přední vídeňští architekti, jejichž díla 
nalezneme v nejrůznějších částech města. Pro svou vý-
stavnost bylo tehdy město nazýváno „Malou Vídní“. Jed-
nou z nejdůležitějších historických památek města je bý-
valý klášterní kostel Zvěstování Panny Marie z roku 1669. 
Jeho celková rekonstrukce probíhala v letech 1990 - 2005. 
K nejvýznamnějším šumperským památkám patří také tzv. 
Geschaderův dům, radnice, kostel sv. Jana Křtitele, koste-
lík sv. Barbory, renesančně-gotický zámek Žerotínů a zbyt-
ky městských hradeb.

Úsov
Asi dvacet kilometrů jižním směrem od Šumperka domi- 

nuje zámek okolní krajině.
Původní gotický hrad, postavený ve stylu francouzského 

kastelu, náleží mezi nejstarší na Moravě. Pravděpodobně 
vznikl kolem poloviny 13. století, zřejmě z příkazu české-

Klasicistní novostavba kostelní lodi významně zasáhla 
do části zástavby hradního jádra. Z původního hradu se 
dochovala válcová věž v čele hradu. Má zdivo až 4 m sil-
né a do dnešních dní se dochovala až do výše původního 
čtvrtého patra. Kromě věže, zvané bergfried, zůstal z pů-
vodní hradní zástavby pouze dodnes patrný oblouk hrad-
by v severní části sloužící jako podezdívka presbyteria.  
V přízemí věže byla proražena vstupní předsíň kostela a na 
její koruně přibyla zvonice.

Javorník
Zámek Jánský vrch nalezneme v Javorníku na severu 

Jesenického regionu. Dnešní impozantní podobu získal 
zámek až v 16. století, ale již od 13. století zde stával 
gotický hrad jako majetek svidnických knížat. Ti jej roku 
1348 postoupili vratislavskému biskupovi. Hrad byl za 
husitských válek a v období po nich poškozen a na svou 
rekonstrukci musel čekat až do 16. století. O tuto opra-
vu se zasloužil především biskup J. Thurzo. Opravy poté  



probíhaly i v 17. a především 18. století. Od 17. století 
sloužil jako letní sídlo vratislavských biskupů. V roce 1800 
byl u hradu vybudován krajinářský park navazující na zahra-
dy ve francouzském stylu z roku 1776. V interiéru je možné 
nahlédnout na způsob života jeho majitelů od renesanční-
ho vybavení až po biedermeier a mimoto je v něm uložená 
ojedinělá sbírka dýmek a kuřáckých potřeb.

Osada Travná, patřící k Javorníku, leží na samém výběžku 
jesenického okresu. Osada byla založena kolem roku 1290. 

Po období rozmachu v 19. století a na začátku 20. 
století přišla po 2. světové válce krize, kdy byla 

odsunuta většina obyvatel. Dnes zde bydlí 
většinou chalupáři. U obce se nachází ně-
kolik památek jako například: 

– Farní kostel Panny Marie – tento mo-
hutný kostel s farou byl postaven z ma-
lého kostelíka v letech 1878-1882. Jako 
jeden z mála kostelů nemá z důvodu 
prostoru oltář orientovaný k východu. 

– Kaple Panny Marie La-Salletské, 
poutní místo, které bylo upraveno v ro- 

ce 1851. 
– Pramen Panny Marie Lourdské a křížová 

cesta, imitace jeskyně se soškou Panny Ma-
rie byla postavena v roce 1889. Nedaleko od 

pramene se nalézá novogotická křížová stezka z ro- 
ku 1894.

Rychleby
Jihozápadně od Javorníka na nepřístupném skalnatém 

výběžku Přilbového vrchu se rozkládá zřícenina hradu Ry-
chleby. Kdy byl hrad postaven, nelze přesně určit. Někteří 
místní historikové kladli jeho počátky do 12. století. Podle 
základů se soudí, že hrad patří nejdříve do druhé poloviny 
13. století. Půdorys hradu byl přizpůsoben terénu stejně 
jako jeho opevnění. Vchod vedl ze severní strany přes hlu-
boký příkop, překlenutý padacím mostem. Hrad byl obe-
hnán na severní a východní straně hradbami, které byly ve 
východní části dokonce dvojité. Hned proti vchodu stála 
mohutná válcová věž. Někdy na přelomu 15. a 16. století 
byl ale opuštěn a pomalu se změnil ve zříceniny.

Připomínáme-li poutní místa, nelze opomenout poutní 
kostel Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor (Maria-Hilf). 
Kostel byl vybudován na začátku minulého století k po-
ctě Panny Marie. V roce 1973 byl srovnán se zemí a v ro- 
ce 1995 byl díky činům a darům věřících, od nás i ze zahra-
ničí, znovu vybudován a probuzen k životu.

V regionu Jesenicka si na své přijdou i milovníci roman-
tických zřícenin. Zájemce upozorňujeme na lokality vznik-
lé pravděpodobně ve 13. století, z nichž každá je svým 
způsobem zajímavá. Hrady plnily strážní funkci a obran-
nou funkci na hranicích mezi Slezskem (Nisské knížectví)  
a Moravou (Opavsko). Edelštejn – v této oblasti to byl hrad  
 

s daleko nejmo-
dernějším opevněním. Ruiny nalezne-
me na protáhlém výběžku Příčného vrchu u Zlatých Hor. 
Jeho dominantou byla mohutná válcová věž, která stála 
uprostřed jižní hradby. Dnes je z ní patrný pouze výraz-
ný suťový kužel. Kaltenštejn, rozsáhlý hrad vratislavských 
biskupů, stával na kopci u Černé Vody. Z hradu se do dneš-
ní doby dochovaly mohutné trosky nazývané Hradisko či 
Biskupská čepice. Koberštejn – gotický hrad vystavěný na 
skalnatém výběžku Zámecké hory jihovýchodně od Rejvízu 
směrem do údolí Černé Opavy. Torzo jeho věže je dodnes 
výraznou dominantou okolní krajiny. Z hradu Leuchten-
štejn u Zlatých Hor se zachoval již jen zbytek okrouhlé 
věže.

Bílá Voda 
Malebná obec v nejsevernější části Jesenicka. Zároveň 

se jedná o nejsevernější obec českého Slezska. Obec Bílá 
Voda vznikla v místech někdejší osady až v roce 1532. 
Největšího rozmachu dosáhla v dobách, kdy patřila do 
panství Lichtenštejnů. Za jejich panování byl na konci  
17. století na západním okraji vsi postaven barokní zámek 
a na protilehlém východním konci vsi ve 20. letech 18. sto- 
letí rozsáhlý barokní klášterní komplex. Klášter patřil řádu 
piaristů, kteří se věnovali vzdělávání mládeže. Proto bylo 
součástí komplexu i gymnázium, které zahájilo výuku v ro- 
ce 1727. V 50. letech 20. století zde byly soustřeďovány 
řádové sestry ze zrušených klášterů. Řada z nich je pohřbe-
na na místním hřbitově. 

Zajímavostí je i nepřirozené vedení statní hranice v okolí 
Bílé Vody. Je výsledkem dohody Marie Terezie a pruské-
ho Fridricha II. z roku 1742. Původně bylo chápáno jako 
provizorium, které se změní, ale nakonec se udrželo až do 
současnosti. 

Klášter v Bílé Vodě 

Zřícenina hradu Rychleby
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Marianne Wilhelmina Frederika
Loise Charlotte, princezna  
Nasavsko-Oranžská

(1810 - 1883)
Princezna Marianna byla 

dcerou holandského krále  
Viléma I. Od dětství 
vynikala inteligencí  
a temperamentem. Ve 
20 letech byla provdá-
na za nejmladšího 
syna pruského krále 
Albrechta IV. Bystré  
ženě se však nelíbila 
role loutky na přís-
ném pruském dvoře, 
navíc svou inteligencí 
převyšovala muže, což se 
princi nelíbilo a následně 
vedlo ke skandálu a rozvodu.

Princezna se po rozvodu usa-
dila v Bílé Vodě, kde rozšířila 
místní zámek, a později žila v části zámku Kamieniec Ząbkowicki. 
Přestože její možnosti byly omezené, výrazně ovlivnila přestavbu 

zámku a svými rozhodnutími přispěla k ekonomickému rozvoji 
celé oblasti a v řadě míst je dodnes vzpomínána s úctou.

Powiat Ząbkowicki

Z Javorníku překročíme státní hranici na území Polska  
a i tam nacházíme krásné zámky a jiné památky, kte-
ré svoji výraznou architekturou stojí za návštěvu. Naše 
„putování“ za památkami rozdělíme podle jednotlivých 
powiatů, obdobou našich okresů, které se však výrazně 
liší svou velikostí. Powiat vždy tvoří území několika gmin, 
jakýchsi našich městských úřadů s rozšířenou pravomocí.

Kamieniec Ząbkowicki
Naším prvním polským cílem je město s výrazným neo-

gotickým zámkem princezny Marianny Oranžské z 19. sto- 
letí, obklopeným parkem s cennými dřevinami. Zámek 
s mauretánskými prvky byl vystavěn podle projektu  
K. Schinkla. V současnosti je zámek přístupný omezeně  
a jen ve velmi malém rozsahu.

Ziębice
Město vzniklo pravděpodobně ve 13. století. Kdysi to 

bylo sídlo jednoho ze slezských vévodství. Přes rozsáhlou 
proměnu městské zástavby probíhající od 17. do 19. sto- 
letí, i když omezenou linií městských hradeb, nalezne-
me tu řadu historicky cenných objektů. Především je to 
historická radnice s renesanční věží z roku 1561. Nejstar-
ší památkou je raně gotická bazilika sv. Jiří, vybudovaná 
v letech 1265-75, s pozdně gotickým rozšířením z let 
1477-1504. Vedle ní stojí zvonice z 15. století. V místech 
vévodské rezidence, vybudované vnukem krále Jiřího  
z Poděbrad Karlem, vévodou Minsterberským, na přelo-
mu 15. a 16. století, stojí evangelický kostel z 90. let 
18. století. Tato rezidence vznikla po zániku původního 
knížecího hradu v roce 1488, ale dochovaly se z ní jen 
zbytky hradeb. Při prohlídce města narazíme nejen na 
klášter s kostelem sv. Petra a Pavla z let 1726-30, ale i na 
fragmenty městských hradeb, jejichž mohutnost dodnes 
připomíná Paczkowská brána ze 14. století.

Henryków
Významnou památkou města je především cisterciácké 

opatství z 13. století s nádhernou barokní výzdobou. Zde 
vznikla tzv. Księga Henrykowska, čili Jindřichovská kniha, 
popisující vznik a dějiny cisterciáckého řádu. V této knize 
mnich Petr zapsal krátkou větu v polštině, první známý pí-
semný záznam polského jazyka. Milovníky přírody okouz-
lí opatská zahrada s památkově chráněnými stromy.

Zámek Kamieniec Ząbkowicki 

Henryków, cisterciácké opatství



Ząbkowice Śląskie
Město, založené roku 1287, má turistům co nabídnout. 

Kromě známé šikmé věže (krzywa wieźa) zde nalezneme 
i zbytky renesančního zámku z roku 1532, který nechal 
vybudovat vnuk Jiřího z Poděbrad Karel Minsterberský, 
impozantní radnici v těsném sousedství šikmé věže i his-
torické jádro se zajímavými měšťanskými domy.

Srebrna Góra
Západně od Ząbkowic se rozkládá torzo mohutné pev-

nosti. Stříbrná Hora je dozajista největší pevností tohoto 
typu v Evropě. Byla vybudována v letech 1765 - 1777 pod 
vedením podplukovníka L. W. Regelera. Postupně vyrost-
ly tvrze – forty Donjon, Wysoka Skała, Fort Rogowy, Fort 
Ostrog s dalšími drobnými pevnostmi. Do dnešních dnů 
se v nejlepším stavu dochovaly Donjon a Fort Ostrog. Při 
návštěvě nezbývá než obdivovat pruskou ženijní školu, 
zvláště když z dostupných materiálů zjistíme, že Donjon 
byl svým vybavením, např. pekárna, stáje, studně (nej-
hlubší 80 m), zásobárny, sklady potravin, prachárny apod., 
zajištěn tak, že mohl odolávat obléhání až 12 měsíců. 

Złoty Stok
Złoty Stok je původně stará hornická osada, jejíž vývoj byl 

pevně spjat s těžbou zlata. V současné době se ve městě 
nacházejí turisticky přístupné zlaté doly. Je tu vytvořena ko-
lekce, která připomíná tisíciletou tradici těžení zlata. Sbírky 
jsou umístěny ve dvou šachtách: v šachtě Gertruda o délce 
500 m, zde můžeme vidět kolekce map a plánů těžby zlata 
z 18. - 20. století, zařízení k tavení zlata, laboratorní nástro-
je pro zkoušky kvality zlata i podzemní hydraulická zaříze-
ní. V Černé šachtě se nachází 300 m chodeb, které vznikly  
v 18. století, a jediný podzemní vodopád v Polsku.

Bardo
Pokud se vydáme na pouť do Varty, jak říkávala babička 

Boženy Němcové, čili do města Bardo, nalezne zde po-
zorný návštěvník kromě řady církevních staveb i zbytky 
rytířského hradu ze 14. století, ale hlavní památkou je do-
zajista trojlodní bazilika Panny Marie. Uprostřed hlavního 
oltáře je románská Madona, připomínající, že toto poutní 
místo existuje již od 13. století. Milovníky historie možná 
bude zajímat, že původní hradiště z 11. století bylo vybu-
dováno Poláky na obranu proti českému státu, proto byl 
původní německý název Wartha, čili stráž.

Ząbkowice Śląskie, šikmá věž

Bardo, bazilika Panny Marie a Madona z jejího oltáře

Pevnost Srebrna Góra

Průvodci v pevnosti Srebrna Góra nosí dobové uniformy
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Arnošt z Pardubic
(1297 – 1364)

byl posledním praž- 
ským biskupem (1343-
44) a zároveň prv-
ním arcibiskupem 
a metropolitou čes- 
kým (1344-64). Po-
cházel z rodu pá- 
nů z Pardubic, kte- 
rý odvozoval svůj 
původ od Malovců.  
Arnošt prožil dětství 
v Kladsku, kde ho 
otec dal učit svobod-
ným uměním ve farní 
škole johanitů. Následo-
vala církevní škola v Brou- 
mově, studia v Praze, čtr-
náct let v Bologni a Padově, 
jeho hlavní obor ovšem nebylo 

bohosloví, nýbrž práva. Právě v Itálii se 
seznámil s budoucím Karlem IV. Po návratu do Čech (1339) se dal 
Arnošt vysvětit. Jako důvěrný kralevicův rádce se stal členem kapituly 
u svatého Víta, a když 5. ledna 1343 zemřel pražský biskup Jan IV.  
z Dražic, stal se jeho nástupcem. Po ročním biskupském působení sou-
časně s povýšením pražského stolce na metropolitní byl 30. dubna 
1344 jmenován arcibiskupem. 2. září 1347 korunoval Karla IV. 
českým králem. Působil také často jako diplomat ve službách 
Karla IV., zápisy se o něm zmiňují jako o pohledném muži evrop-
ského rozhledu a dobrém řečníkovi. Při této příležitosti se seznámil  
i s Petrarkou, kterého král pozval do Prahy v roce 1356. Arnošt se 
stal po založení pražské univerzity roku 1348 jejím kancléřem, 
stejně jako i jeho předhusitští nástupci.

Powiat Kłodzki

Kłodzko 
Město zaujme svou architekturou, která byla podřízena 

vojenskému charakteru města od prvopočátků osídlení. 
Na skalnatém návrší nad nynějším městem existovalo již 
od 11. století opevněné hradiště, které bylo postupně 
proměněno na královský hrad. Za časů Jiřího z Poděbrad 
se stal hrad komfortní rezidencí. Od padesátých let 16. 
století až do dvacátých let 17. století byl hrad stále více 
opevňován. Do 22. října 1622 se jako poslední česká 
pevnost bránila útokům císařských vojsk. Roku 1742 bylo 
Kłodzko ovládnuto Pruskem. Následovalo období výraz-
né fortifikace celého města, při které byl původní přemy-
slovský hrad demolován. Pevnost sloužila svému účelu 
až do roku 1869. Poté byla využívána jako vězení, za dru-
hé světové války byl v hlavní pevnosti zřízen zajatecký 
tábor a pobočka koncentračního tábora Gross Rosen.

Dnes je Twierdza Kłodzka (pevnost Kladsko) bezesporu 
největším místním unikátem. Obří, bezmála dvacetihek-

Kamenný most a kostel Nanebevzetí Panny Marie

Podzemní chodby v kladské pevnosti


