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! Pravidla provozu na cyklotrasách !

Cyklista podniká jízdu na vlastní nebezpečí.
•	 Před cyklistou mají přednost vždy pěší turisté.
•	 Existence cyklotrasy nijak neomezuje provoz lesního hospodářství, 

takže i v lese můžete kdykoliv potkat lesní stroje.
•	 Zejména v letní turistické sezóně jsou silnice zatíženy 

automobilovou dopravou, je tedy na místě maximální opatrnost.
•	 Dodržujte pravidlo jízdy po pravé straně vozovky a ve skupině za 

sebou s bezpečným odstupem cyklistů.
•	 Pro trasy vedoucí přes Polsko je třeba platný cestovní pas nebo 

občanský průkaz.

Popis regionu
V rozmanité krajině s ostrůvky divoké přírody Noworudska, Radkovska  
a Broumovska si na své přijdou nejen příznivci pěší turistiky, ale i příznivci 
cykloturistiky. Soví hory (Góry Sowie) známé mohutným goticko - 
renesančním pevnostním hradem Grodno, Vlodická hora (Włodzicka 
Góra) s krásnou vyhlídkou na Sudety či Stolové hory (Góry Stołowe) 
pyšnící se fantastickými skalními útvary, to je jen zlomek fascinující 
krajiny. Navazující Broumovská vrchovina je členitou a malebnou krajinou 
hor a údolí, skal a roklí, mozaikou lesů a luk, pastvin a polí. Broumovské 
stěny skrývají mnoho kouzelných míst, která stojí za návštěvu v každém 
ročním období. Z krajinářského hlediska se jedná o výrazný nesouměrný 
horský hřbet, z něhož vystupuje celá řada skupin pískovcových skalních 
útvarů, lemujících četné rokle. Zdejší krajina je pozoruhodná, krásná, 
tajemná, jedinečná a rozhodně má návštěvníkům co nabídnout - 
nádhernou panenskou přírodu, skály, dechberoucí výhledy do kraje  
z vyhlídek hřebenů zdejších hor, bezpočet historických památek ve všech 
partnerských městech a mnoho dalšího. Věříme, že si tento kraj zamilujete 
a rádi se sem budete vracet. Dobijte svou energii v srdci panenské přírody. 
Vítejte v krajině překrásných panoramatických výhledů a jedinečné 
přírody. Vítejte v Cykloregionu Novorudsko-Radkovsko-Broumovsko.



! Regulamin korzystania z tras rowerowych !

Rowerzysta korzysta z tras rowerowych na własne ryzyko.
•	 Piesi turyści mają zawsze pierwszeństwo przed rowerzystami.
•	 Lasy, w których znajdują się trasy rowerowe, są nadal 

wykorzystywane gospodarczo. To oznacza, że w każdym 
momencie można tu napotkać maszyny leśne.

•	 Zwłaszcza w letnim sezonie turystycznym jest na drogach 
znaczne natężenie ruchu samochodowego, należy więc zachować 
maksymalną ostrożność.

•	 Należy przestrzegać zasady jazdy po prawej stronie jezdni, a jadąc 
w grupie należy jechać jeden za drugim, utrzymując bezpieczne 
odstępy pomiędzy rowerzystami.

•	 Na szlakach prowadzących przez granicę państwa potrzebny jest 
paszport lub dowód osobisty.

Opis regionu
Urozmaicony krajobraz z wysepkami dzikiej przyrody ziemi noworudzkiej, 
radkowskiej i broumowskiej sprzyja zarówno miłośnikom turystyki 
pieszej, jak i rowerowej. Góry Sowie z potężnym gotycko-renesansowym 
zamkiem warownym Grodno, Włodzicka Góra z pięknym widokiem na 
Sudety czy Góry Stołowe zachwycające fantastycznymi formami skalnymi 
są tylko ułamkiem fascynującego krajobrazu. Zachodnie pasmo Gór 
Stołowych – Wyżyna Broumowska (Broumovská vrchovina) to bogato 
rzeźbione, malownicze tereny gór i dolin, skał i jarów, z mozaiką lasów, 
łąk i pól. W Ścianach Broumowskich kryje się wiele czarujących miejsc, 
które warto odwiedzić o każdej porze roku. Z geomorfologicznego 
punktu widzenia, jest to asymetryczny grzbiet górski, z którego wychodzi 
szereg zgrupowań piaskowcowych form skalnych otaczających liczne 
jary. Miejscowy krajobraz jest osobliwy, piękny, tajemniczy, unikatowy 
i zdecydowanie ma wiele do zaoferowania odwiedzającym te tereny: 
urzekającą dziewiczą naturę, skały, oszałamiające dalekie widoki  
z punktów widokowych na grzbietach tutejszych gór, ogromną ilość 
zabytków we wszystkich miastach partnerskich oraz wiele innych rzeczy. 
Wierzymy, że polubisz nasz region i że stanie się dla Ciebie miejscem, do 
którego będziesz z przyjemnością wracać. Witamy w krainie wspaniałych 
panoram i unikatowej natury. Witamy w Regionie Rowerowym Ziemia 
Noworudzka – Ziemia Radkowska – Ziemia Broumowska!
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Z Broumova na Ruprechtický Špičák  
a zase zpátky 

Broumov – Olivětín – Janovičky – Ruprechtický Špičák – 
Ruprechtice – Hynčice – Broumov 

Krásný cyklistický výlet kombinuje cestování po silnicích i lesních cestách. 
Odstartujeme z centra města Broumova po žluté turistické trase do 
městské části Olivětín. Zde se nachází možnost naší první zastávky – 
návštěva výrobních prostor a muzea pivovarnictví v Pivovaře Broumov. 
Pokračujeme dále po svažité komunikaci do Benešova a na Janovičky. 
Po náročném výšlapu se zde určitě zastavíme a užijeme si nádherného 
výhledu do Broumovské kotliny a na pásmo Broumovských stěn i Javořích 
hor. Nacházíme se téměř na samé hranici s Polskem. Dále pokračujeme 
po modré značce již v terénu, v zalesněných kopcích Javořích hor. Zhruba 
v polovině výletu dorazíme na volně přístupnou rozhlednu Ruprechtický 
Špičák. Jedná se o nejvyšší bod (881 m n. m.) české části Javořích hor. 
Železná vyhlídková konstrukce je vysoká téměř 30 m a nahoru vede 100 
schodů. Před pár lety tu došlo k požáru, proto je vrchol v současnosti 
téměř zcela odlesněný. Díky tomu se nám otevře impozantní výhled 
do širokých dálek. Za dobrého počasí uvidíme Krkonoše, Orlické hory 
či Králický Sněžník. Cestu zpět zvolíme po turistické cyklostezce č. 4002 
„Javoří hory“ přes obce Ruprechtice a Hynčice zpátky do Broumova. 
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Z Broumova na Ruprechtický Špičák 
i z powrotem

Broumov – Olivětín – Janovičky – Ruprechtický Špičák – 
Ruprechtice – Hynčice – Broumov 

Piękna wycieczka rowerowa trasą prowadzącą po szosach i drogach 
leśnych. Wyprawę rozpoczniemy w centrum miasta Broumov, jadąc 
po żółtym szlaku turystycznym do broumovskiej dzielnicy Olivětín. 
W tym miejscu możemy zrobić pierwszy przystanek naszej wycieczki 
– zwiedzenie zakładu produkcyjnego i muzeum browarnictwa  
w browarze Pivovar Broumov. Następnie pokonamy strome podejście do 
miejscowości Benešov i dalej w kierunku wsi Janovičky, gdzie możemy 
odetchnąć po trudnym podjeździe podziwiając piękną panoramę 
Kotliny Broumowskiej, pasma Ścian Broumowskich i Gór Suchych. 
Dotarliśmy już pod samą granicę państwa. Kontynuujemy po niebieskim 
szlaku jadąc zalesionym, pofalowanym terenem Gór Suchych. Mniej 
więcej w połowie wycieczki dotrzemy do ogólnodostępnej wieży 
widokowej na szczycie Ruprechtický Špičák, który jest najwyższym 
punktem (881 m n.p.m.) Wysokość stalowej konstrukcji to niemal  
30 m, a do góry prowadzi 100 stopni. Kilka lat wcześniej doszło do pożaru,  
z powodu którego na szczycie prawie nie ma drzew. Dzięki temu otwierają 
się stąd imponujące, dalekie widoki. Przy dobrej pogodzie zobaczymy 
Karkonosze, Góry Orlickie i Masyw Śnieżnika. Wracamy turystycznym 
szlakiem rowerowym nr 4002 „Góry Suche” przez miejscowości 
Ruprechtice i Hynčice do Broumova.
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1. Benediktinský klášter
Hlavní dominanta Broumova z pol. 14. stol. je od r. 2008 národní kulturní 
památkou. Dnešní podoba opatství je výsledkem vrcholně barokní přestavby 
z let 1728 – 1733, převážně dle projektu K. I. Dientzenhofera. V rámci prohlídky 
uvidíte vzácnou klášterní knihovnu se 17 tisíci svazky, jednu z nejdařilejších 
kopií tzv. Turínského plátna z r. 1651, kostel sv. Vojtěcha či Vamberecké mumie. 
Velmi hezká je procházka nádvořím do klášterní zahrady. V opatském křídle 
kláštera sídlí Muzeum Broumovska.

2. Historické centrum města 
je zapsané na seznamu chráněných památek jako městská památková zóna. 
Především na náměstí se dochovaly měšťanské domy na středověkých 
parcelách s gotickými zaklenutými klenbami sklepení. K dominantám náměstí 
patří budova Staré radnice, která sloužila již od pol. 13. stol. jako fojtův 
dům. V r. 1804 byla v domě č. p. 54 zřízena stálá divadelní scéna. Díky tomu 
je zde jedna z nejstarších stálých divadelních scén v Čechách. Na vrcholu 
Mariánského sloupu z dílny Jana Brokofa z r. 1706 je kopie gotické sochy 
Madony z klášterního kostela sv. Vojtěcha. Z centra města vedou městské 
turistické okruhy, tzv. Questy.

3. Dřevěný hřbitovní kostel P. Marie
Jedná se o druhou nejstarší celodřevěnou stavbu v Evropě, která byla v roce 
2008 vyhlášena Národní kulturní památkou ČR. K historii kostela se váže 
několik romantických pověstí. V ochozu kostela se nacházejí renesanční  
a empírové náhrobníky a také řada dřevěných desek s kronikářskými zápisy  
o historii Broumova a Broumovska. Nejstarší tabule pochází z poloviny  
16. století a jsou zde zachyceny přírodní pohromy předcházejících desetiletí. 
Dřevěný model kostelíku z r. 1925 se nachází v expozici Muzea Broumovska.

4. Broumovské stěny 
Úzký pískovcový hřbet je od r. 1956 vyhlášen Národní přírodní rezervací. 
Neváhejte se do Broumovských stěn vydat. Na výběr máte mnoho bezplatných 
turistických stezek. Důležitou křižovatkou je vyhlídkové místo Hvězda.  
V Broumovských stěnách je ale mnohem více zajímavých míst! Určitě navštivte 
i vyhlídky u Božanovského Špičáku, na Koruně, Supí hnízdo či Kamennou 
bránu. Zdejším unikátem jsou tzv. Slavenské hřiby, které můžete spatřit kousek 
nad obcí Slavný. 

5. Ruprechtický Špičák
Nejvyšší bod Javořích hor se tyčí ve výšce 880 m. n.m. a leží severně od 
Broumova jen pár metrů od polských hranic. Z místa si z vysoké kovové 
konstrukce vyhlídky užijete nádherný kruhový pohled do daleké krajiny. Toto 
volně přístupné pohoří je jedním z  turisticky nejnavštěvovanějších lokalit 
CHKO Broumovsko.

6. Broumovská skupina kostelů
Barokní kostely zde v letech 1709 – 1743 nechal dle svých plánů vybudovat 
Kryštof Dientzenhofer, český stavitel s německými kořeny, za pomoci syna 
Kiliána Ignáce. Jedná se o unikátní stavební počin, který odrážel neobvyklý 
hospodářský rozmach v tehdejší době. Kostelů je celkem 10 a jsou rozmístěny 
po celém regionu na území bývalého broumovského klášterního panství.
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1. Klasztor benedyktyński
Klasztor stanowi dominantę architektoniczną miasta Broumova. Ten pochodzący  
z XIV w. kompleks architektoniczny w 2008 r. uzyskał status zabytku kultury 
narodowej. Obecny wygląd opactwa jest wynikiem przebudowy w stylu 
szczytowego baroku, wykonanej w latach 1728-1733, w większości wg projektu  
K. I. Dientzenhofera. W ramach zwiedzania można zobaczyć m.in. cenną zabytkową 
bibliotekę klasztorną z 17.000 woluminów, jedną z najlepszych na świecie kopii 
Całunu Turyńskiego (wykonaną w 1651 r.), kościół św. Wojciecha, czy mumie  
z Vamberka. W opackim skrzydle zabudowań klasztornych swoją siedzibę ma 
Muzeum Ziemi Broumovskiej.

2. Historyczne centrum miasta 
Szczególnie dotyczy to rynku, gdzie zachowały się kamienice wybudowane 
na średniowiecznych fundamentach, z zachowanymi sklepieniami gotyckimi. 
Jednym z najwyższych obiektów rynku jest budynek Starego Ratusza, który już od  
poł. XIII w. służył jako dom wójta. W 1804 r. w domu nr 54 powstała stała scena 
teatralna. Dzięki temu działał tu jeden z najstarszych teatrów w Czechach. Na 
szczycie kolumny maryjnej (z 1706 r.), pochodzącej z warsztatu Jana Brokofa, 
znajduje się figura Madonny. Z centrum miasta prowadzą miejskie trasy turystyczne, 
tzw. Questy.

3. Drewniany kościół cmentarny p.w. Maryi Panny
Jest to druga najstarsza w pełni drewniana budowla w Europie. W 2008 r. kościół 
został uznany za zabytek kultury narodowej Republiki Czeskiej. W obejściu kościoła 
znajdują się renesansowe i empirowe płyty nagrobne oraz szereg tablic drewnianych 
z dawnymi zapisami kronikarskimi, będącymi świadectwem historii Broumova 
i Ziemi Broumovskiej. Najstarsza płyta, z połowy XVI w., wspomina o klęskach 
żywiołowych, jakie w tym czasie dotknęły region. Drewniany model kościoła 
(wykonany w 1925 r.) można zobaczyć w zbiorach Muzeum Ziemi Broumovskiej.

4. Broumovskie Ściany 
Na terenie wąskiego grzbietu górskiego w 1956 r. utworzono Narodowy Rezerwat 
Przyrody. Do wyboru jest wiele szlaków turystycznych, a głównym punktem ich 
przecięcia jest punkt widokowy Gwiazda. Broumowskie. Z pewnością warto dotrzeć 
do punktów widokowych, takich jak: pod Bożanowskim Szpiczakiem, na Koronie, 
Sępie Gniazdo, czy Kamienna Brama. Tutejszym fenomenem są tzw. Sławeńskie 
Grzyby (Slavenské hřiby), które można zobaczyć nad wsią Slavný. 

5. Ruprechtický Špičák
Najwyższy punkt czeskich Gór Suchych (Javoří hory) wznosi się na wysokość 880 m. 
n.p.m. i znajduje się na północ od Broumova, dosłownie parę metrów od polskiej 
granicy. Z wysokiej metalowej wieży widokowej rozciąga się niezwykła pełna 
panorama z dalekim widokiem. 

6. Grupa Kościołów Broumovskich
Miejscowe kościoły barokowe zostały wybudowane w latach 1709-1743 według 
projektu Krzysztofa Dientzenhofera (czeski architekt pochodzenia niemieckiego), 
przy współpracy i kontynuacji prac przez jego syna Kiliana Ignacego. Jest to 
wyjątkowe przedsięwzięcie budowlane, będące przejawem niezwykłego rozmachu 
gospodarczego z ówczesnych czasów. Łącznie powstało wtedy 10 kościołów, które 
są rozmieszczone na terenie dawnego broumovskiego majątku klasztornego.
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Nowa Ruda volá na výlet v sedle kola

Nowa Ruda, Słupiec – Góra Wszystkich Świętych – Góra 
Św. Anny – centrum města – bývalý černouhelný důl – 
lezecká stěna – Nowa Ruda, Słupiec

Město Nowa Ruda se rozhodlo připojit ke stávající dobře značené síti tras 
pro pěší a cyklisty, díky které se turisté mohou bezpečně pohybovat po 
okolí. Výlet můžeme zahájit na nové cyklostezce začínající v novorudské 
místní části Słupiec u vjezdu na Osiedle Waryńskiego. Při průjezdu ulicí 
Broniewskiego vjedeme na značenou trasu pro pěší a turisty nazvanou 
„Dvě věže“ (Dwie wieże), která vede na vrchol hory Všech svatých (Góra 
Wzsystkich Świętych), kde se nachází rozhledna. Odtud pak pokračujeme 
po stejné trase na vrchol hory sv. Anny (Góra Św. Anny), na které stojí 
další rozhledna, postavená z místního červeného pískovce. Poté sjedeme 
na náměstí a vydáme se dále ulicí Cmentarna, kde si odložíme kolo na 
parkovišti pro kola. Město si prohlédneme pěšky, například po značené 
vycházkové trase nazvané „Hradiště nad řekou Włodzicí” (Gród nad 
rzeką Włodzicą), která začíná u kašny Rudek. Po prohlídce centra města 
nasedneme na kolo a ulicemi Piastów, Przechodnia a Józefa Piłsudskiego 
dojedeme až na ulici Obozowa, kde najdeme největší atrakci města – 
bývalý černouhelný důl. Po trase označené kladívkem se pak dostaneme 
k nejvyšší lezecké stěně v Polsku, od které se můžeme vrátit na začátek 
cyklostezky v blízkosti čtvrti Osiedle Waryńskiego.
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Nowa Ruda woła do przejażdżki dookoła

Nowa Ruda, Słupiec – Góra Wszystkich Świętych – Góra 
Św. Anny – centrum miasta – Dawna Kopalnia Węgla – 
Ścianka wspinaczkowa – Nowa Ruda, Słupiec

Nowa Ruda postanowiła włączyć się w istniejącą, dobrze oznakowaną 
sieć tras pieszo-rowerowych, dzięki którym turysta w sposób bezpieczny 
może przemieszczać się po naszym terenie. Trasę można rozpocząć 
na nowej ścieżce rowerowej, która ma swój początek w Słupcu, przy 
wjeździe na Osiedle Waryńskiego. Jadąc ulicą Broniewskiego należy 
włączyć się w oznakowany szlak pieszo-rowerowy „Dwie wieże”, który 
prowadzi na szczyt Góry Wszystkich Świętych z wieżą widokową. 
Stamtąd, przemierzając szlak, wjechać na szczyt Góry Św. Anny z drugą 
wieżą z lokalnego czerwonego piaskowca. Następnie zjechać ulicą 
Nowa Osada do ulicy Sybiraków, po której prowadzi nowopowstały szlak 
rowerowy. Zjechać do rynku, a następnie na ulicę Cmentarną. Tu możemy 
zostawić jednoślad na parkingu rowerowym i zwiedzić miasto na pieszo 
np. oznaczonym szlakiem spacerowym „Grodu nad rzeką Włodzicą”, 
zaczynając spacer przy fontannie Rudek. Po obejrzeniu atrakcji w centrum 
jadąc ulicami Piastów, Przechodnią i Józefa Piłsudskiego wjedziemy na 
ulicę Obozową, gdzie jest największa z atrakcji miasta – Dawna Kopalnia 
Węgla. Kierując się szlakiem młoteczkowym dotrzemy do najwyższej 
w Polsce ścianki wspinaczkowej, z której z powrotem można wrócić do 
początkowego punktu ścieżki rowerowej przy Osiedlu Waryńskiego. 



1. Náměstí a radnice
Současná budova radnice je již třetí radnicí na tomto místě a čtvrtou v historii města. 
Byla postavena v roce 1884 ve stylu biedermeieru. V severozápadním nároží budovy je 
fontána s barokní sochou sv. Floriána (1756). Radnice, která je sídlem vedení města, patří 
mezi nejkrásnější v Polsku. Je to reprezentativní budova a její nezvyklý charakter vyniká 
zejména ve večerních hodinách. V budově si můžete prohlédnout vitríny s otiskem 
prvohorního živočicha Datheosaurus macrourus, který v dávných dobách žil na tomto 
území.

2. Fontána Rudek
V místě, kde kdysi ústil náhon, se usídlil kamenný tvor nazvaný Rudek – ještěr, který hlídá 
bývalý mlýn a starou továrnu na hračky a při tom plive vodu, jako by to byl jed. Fontána 
z červeného pískovce byla vytesána podle otisku prvohorního živočicha nalezeného  
v novorudských dolech. U mostu je umístěna tabule s legendou o ještěrovi. Nedaleko se 
nachází Galerie umění Mozaika, kde vystavují své práce místní umělci.

3. Bývalé doly v Nové Rudě
V části objektů zlikvidovaných černouhelných dolů vzniklo muzeum, jehož součástí je 
podzemní turistická trasa, která využívá cvičnou štolu Hornických škol. Expozice muzea 
se nachází v budově bývalého dispečinku a prezentuje dobývání černého uhlí v Nové 
Rudě – jeho historii a organizaci, hornické nástroje a vybavení, pracovní oděvy a modely 
starých důlních budov a strojů. Vedle vchodu do štoly si mohou návštěvníci prohlédnout 
konstrukci šachty Lech. Během prohlídky trasy se návštěvníci seznámí s technologiemi 
zabezpečení chodeb, metodou dobývání a dopravy uhlí, s těžebními stroji (např. důlní 
kombajn. Návštěvníci se také setkají s permoníkem Skarbnikem střežícím důl a na závěr 
je pro ně připravena projížďka elektrickým vláčkem (max. 36 osob). 
 
4. Rozhledna na hoře svaté Anny
Tato rozhledna je považována za jedno z nejlepších vyhlídkových míst v celém Kladsku.. 
Uvádí se, že v roce 1882 zde byl postaven pavilon s dřevěnou plošinou o výšce 5 m,. 
V roce 1906 bylo nutno plošinu zmenšit a vznikl nápad postavit zděnou rozhlednu. 
Tehdejší předseda novorudské sekce Kladského horského spolku Carl Ferch se  
v roce 1911 zasadil o výstavbu a zprovoznění 14 m vysoké věže čtvercového půdorysu  
z červeného pískovce.

5. Rozhledna na hoře Všech svatých
V roce 1889 byla postavena malá vyhlídková věž vysoká 2,8 m. Hora Všech svatých 
byla turisticky velmi atraktivní, a proto o dvacet let později sekce Kladského horského 
spolku navrhla výstavbu nové, vyšší věže. Dne 12. června 1913 byl položen základní 
kámen a nedlouho poté byla zpřístupněna 15 m vysoká kruhová rozhledna s ochozem 
v nadmořské výšce 648 m n. m., postavená z červeného pískovce. Nový objekt dostal 
jméno po polním maršálovi von Moltkem. Po celkové rekonstrukci, která proběhla  
v roce 1911, odsud můžeme obdivovat nádherná panoramata východní a centrální části 
Krkonošsko – jesenické subprovincie.

6. Lezecká stěna
Nová šachta I, která je symbolem města a regionu, se nachází v novorudské místní 
části Słupiec. V říjnu 2014 získala novou turisticky rekreační funkci – vznikla zde nejvyšší 
lezecká stěna v Polsku (58,80 m). Kromě vybudování dvou lezeckých stěn (venkovní  
a vnitřní) bylo upraveno okolí šachty: byly postaveny nové chodníky a parkovací místa  
a celý komplex byl bezbariérově upraven.
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1. Rynek i Ratusz
Obecny ratusz jest trzecim noworudzkim ratuszem w tej lokalizacji,  
a czwartym historycznie. Zbudowany został w 1884 r. w stylu biedermeier.  
W północno-zachodnim narożniku budynku wmurowano fontannę  
z barokową figurą Św. Floriana (1756 r.). Ratusz, jeden z najładniejszych w Polsce, 
jest budowlą reprezentacyjną, która nabiera szczególnego charakteru wieczorem. 
Ciekawostką są znajdujące się w Ratuszu gabloty z odciskiem paleozoicznego 
gada (Dateosaurus macrourus), żyjącego kiedyś na tym terenie.

2. Fontanna Rudek
U ujścia dawnego wylotu kanału młynówki zamieszkał kamienny stwór, 
nazwany „Rudek”. Nasz gad pluje wodą niby jadem, strzegąc dawnego młyna 
i starej fabryki zabawek. Pierwowzorem do wykucia fontanny z czerwonego 
piaskowca była odnaleziona w noworudzkiej kopalni paleozoiczna jaszczurka. 
Przy moście zamontowano tablicę z legendą o gadzie. W pobliżu znajduje się 
„Galeria Sztuki Mozaika”, w której lokalni artyści prezentują swoje prace.

3. Dawna Kopalnia Nowa Ruda
Atrakcja turystyczna powstała na bazie części obiektów po zlikwidowanej 
kopalni KWK „Nowa Ruda”. W skład placówki wchodzi Podziemna Trasa 
Turystyczna „Kopalni Węgla Kamiennego w Nowej Rudzie”, wykorzystująca 
sztolnię ćwiczebną Zespołu Szkół Górniczych. W skład ekspozycji, 
prezentowanej w budynku dawnej dyspozytorni, wchodzi wystawa, 
prezentująca noworudzkie górnictwo węgla kamiennego: jego historię  
i organizację, górnicze narzędzia i urządzenia, stroje i ubiory robocze oraz 
modele dawnych budynków i maszyn. Obok wejścia do sztolni zobaczyć 
można makietę szybu „Lech”. 

4. Wieża widokowa na Górze Świętej Anny
Wieża uważana jest za jeden z najlepszych punktów widokowych Ziemi 
Kłodzkiej. Zgodnie z przekazami w 1882 r. wzniesiono tutaj pawilon,  
a przy nim drewnianą platformę o wysokości 5 m. W 1906 r. pomost ten  
z konieczności pomniejszono. Wtedy pojawił się pomysł budowy murowanej 
wieży widokowej. Staraniem Carla Ferche, ówczesnego przewodniczącego 
noworudzkiej sekcji Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego, w 1911 r. postawiono  
i oddano do użytku wieżę z czerwonego piaskowca o wysokości 14 m, zbudowaną 
na planie czworokąta.W 2014 wieżę zmodernizowano. 

5. Wieża widokowa na Górze Wszystkich Świętych 
Wieża powstała dzięki staraniom słupieckiej sekcji GGV – Kłodzkie Towarzystwo 
Górskie. W 1889 r. wybudowano mini wieżę o wysokości 2,8 m. 20 lat później 
sekcja GGV zaproponowała budowę nowej, wyższej wieży. Niedługo potem 
oddano do użytku nową, okrągłą, zwieńczoną galeryjką wieżę widokową  
o wysokości 14 m. Po gruntowanym remoncie w 2011 r. można z niej podziwiać 
piękne panoramy Sudetów Wschodnich i Środkowych.

6. Ścianka wspinaczkowa
Szyb Nowy I, będący symbolem miasta i regionu (znajdujący się w dzielnicy 
Słupiec), od października 2014 roku uzyskał nową funkcję turystyczno-
rekreacyjną. Powstała na nim najwyższa ścianka wspinaczkowa w Polsce 
(58,80 m).
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Za tajemstvími a rozhlednami mezi 
malebnými horami a pahorky

Włodowice – Nowa Ruda – Przy Górze Ski – Kalenica 
– Wielka Sowa – Muzeum Molke Ludwikowice Kłodzkie 
– literární stezka „Śladami Teresy Chmury“ – Włodzicka 
Góra – Wzgórza Włodzickie – literární stezka „Z domu 
dziennego do domu nocnego“ – literární stezka „Droga 
Chlebowa“ – Włodowice 

Okružní trasa po vsích patřících k venkovské obci Nowa Ruda 
začíná i končí na cyklostezce ve Włodowicích. Povede nás mj. přes 
Středisko aktivní turistiky Przy-Górze (Ośrodek Turystyki Aktywnej 
Przy-Górze) či nejvyšší vrcholy Sovích hor (Góry Sowie) Kalenici  
(Kalenica, 964 m n. m.) a Velkou Sovu (Wielka Sowa, 1015 m n. m.)  
s rozhlednami skýtajícími výhled na celé Sudety. Při návštěvě Muzea 
vojenské techniky Molke v Ludwikowicích Kłodzkých se také dozvíme  
o tajemstvích 2. světové války a podzemním projektu „Riese“. Vystoupáme 
na nejvyšší vrchol vrchoviny Wzgórza Włodzickie (757 m n. m.), na kterém 
byla 19. října 2018 otevřena kamenná rozhledna. Můžeme se také 
zastavit na některé ze tří literárních stezek. Tato trasa nabízí především 
nezapomenutelnou krajinu, výhledy a tajemství skrývající se v nitru 
Sovích hor. Doporučujeme výlet rozdělit do dvou dnů s noclehem  
v některé z dřevěných horských chat v Sokolci nebo Jugowě.
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Szlakiem tajemnic i wież widokowych  
w malowniczych górach i wzgórzach

Włodowice – Nowa Ruda – Przy Górze Ski – Kalenica 
– Wielka Sowa – Muzeum Molke Ludwikowice Kłodzkie 
– Trasa Literacka „Śladami Teresy Chmury – Włodzicka 
Góra – Wzgórza Włodzickie – Trasa Literacka „Z domu 
dziennego do domu nocnego” – Trasa Literacka „Droga 
Chlebowa” – Włodowice

Trasa po Gminie Nowa Ruda rozpoczyna się i kończy na ścieżce 
rowerowej we Włodowicach. Szlak prowadzi nas m.in. przez Ośrodek 
Turystyki Aktywnej Przy-Górze, najwyższe szczyty Gór Sowich – Kalenicę 
(964 m n.p.m.) i Wielką Sowę (1015 m n.p.m.), na których znajdują się 
wieże widokowe, z rozległą panoramą na całe pasmo Sudetów. Dowiemy 
się także o tajemnicach II wojny światowej i podziemnym projekcie 
„Riese“, odwiedzając prywatne Muzeum Techniki Militarnej Molke  
w Ludwikowicach Kłodzkich. Zdobędziemy najwyższy szczyt Włodzickich 
Wzgórz (757 m n.p.m.), na którym 19 października 2018 r. otwarto 
kamienną wieżę widokową. Zahaczymy o trzy wyjątkowe szlaki literackie. 
Trasa to przede wszystkim niezapomniane krajobrazy, punkty widokowe 
i tajemnice skrywane w głębi Gór Sowich. Warto podzielić ją na dwa dni  
i przenocować w jednym z drewnianych schronisk górskich w Sokolcu lub 
Jugowie.
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1. Kalenica
Třetí nejvyšší vrchol Sovích hor s ocelovou rozhlednou, ze které můžeme 
obdivovat horská panoramata Krkonošské, Orlické a Jesenické oblasti. 
Na úbočí Kalenice jsou pozoruhodné Divoké Skalky a zakrslý bukový les 
tvořící přírodní rezervaci „Buková Kalenica“. Masiv Kalenice skýtá ideální 
podmínky pro jízdu na běžkách, cykloturistiku a pěší turistiku.

2. Velká Sova
Nejvyšší hora Sovích hor. Na jejím vrcholu se tyčí kamenná rozhledna 
vysoká 25 metrů, postavená v roce 1906, ze které je výhled na horská 
pásma Krkonošské, Orlické a Jesenické oblasti. Svahy Velké Sovy 
poskytují vynikající terény pro lyžování. Na její vrchol vede mnoho pěších, 
lyžařských a cyklistických tras.

3. Przy-Górze Ski
Lyžařské středisko a v létě ideální místo pro rekreaci. Nedaleko střediska 
vede černě značená hornická stezka.

4. Muzeum vojenské techniky Molke
Historie 2. světové války zanechala v Sovích horách nesmazatelnou stopu. 
Dochovalo se několik objektů z té doby, mezi nimi i tzv. Mucholapka 
či podzemní chodby a nadzemní budovy ve vesnicích Ludwikowice 
Kłodzkie a Sokolec. Stavby souvisejí s projektem „Riese“ (Obr), který byl 
realizován na území celých Sovích hor. Toto místo je ideálním cílem výletů 
pro milovníky vojenství a historie.

5. Włodzicka Góra
Nejvyšší hora vrchoviny Wzgórza Włodzickie porostlé zelenými loukami. 
Na vrcholu hory stojí kamenná rozhledna z roku 1927, která byla opravena 
v roce 2018. Z vyhlídky nacházející se o několik desítek metrů níže se 
otvírá krásné panorama Sovích hor a údolí řeky Włodzice. Najdeme ji 
podle velkého bílého kříže a výhled rozhodně stojí za to.

6. Literární turistické trasy
Dvě naučné stezky po okolí vsi Krajanov, známé díky spisovatelce Olze 
Tokarczukové. První z nich se nazývá „Z denního domu do nočního domu“, 
vede ze společenského centra (Sala wiejska) v Krajanově k Třípanskému 
kameni na česko – polské hranici v katastru vsi Bartnica, a jsou na ní 
umístěny tabule s úryvky z literárních děl regionálních spisovatelů.  
Druhá stezka má název „Chlebová“, vede ze Šonova do Włodowic  
a připomíná doby, kdy se přes hranice pašovaly potraviny.
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1. Kalenica
Kalenica, to jest trzeci pod względem wysokości szczyt w Górach 
Sowich, na którym znajduje się stalowa wieża widokowa, dzięki której 
można podziwiać panoramę całych Sudetów. Na zboczach Kalenicy 
występują interesujące Dzikie Skałki oraz skarłowaciały las bukowy - 
rezerwat „Bukowa Kalenica”. Masyw Kalenicy to także idealne miejsce  
na uprawianie narciarstwa biegowego, turystyki rowerowej oraz pieszej.

2. Wielka Sowa
Wielka Sowa jest najwyższym szczytem Gór Sowich. Na szczycie znajduje 
się, wybudowana w roku 1906, wysoka na 25 metrów kamienna wieża 
widokowa, z której rozciąga się widok na całe pasmo Sudetów. Zbocza 
Wielkiej Sowy są znakomitymi terenami narciarskimi, a na szczyt prowadzi 
wiele szlaków pieszych, narciarskich i rowerowych. 

3. Przy-Górze Ski
Ośrodek narciarstwa zjazdowego, a także idealne miejsce wypoczynku 
latem. Obok ośrodka przechodzi czarny szlak górniczy. 

4. Muzeum Techniki Militarnej Molke
Historia II wojny światowej odcisnęła swoje piętno na Górach Sowich. 
Z tego okresu pozostał np. obiekt tzw. „Muchołapka”, który powstał  
w ówczesnej fabryce amunicji. Podziemne korytarze i naziemne 
budowle w Ludwikowicach Kł. i Sokolcu wiążą się z projektem „Riese” 
(„Olbrzym”), realizowanym w całych Górach Sowich. Miejsce jest idealne  
dla miłośników militariów i historii. 

5. Włodzicka Góra
Włodzicka Góra, to najwyższy szczyt pokrytych zielonymi łąkami Wzgórz 
Włodzickich. Na szczycie góry znajduje się kamienna wieża widokowa 
z 1927 roku, która w 2018 roku została odbudowana. Warto zejść 
kilkadziesiąt metrów w dół do punktu widokowego, który rozpoznamy 
po charakterystycznym dużym białym krzyżu. Stamtąd rozciąga się 
piękna panorama Gór Sowich i Doliny Włodzicy.

6. Literackie trasy turystyczne
Trzy piesze trasy wokół Krajanowa. Jedna z nich, pn. „Z domu dziennego 
do domu nocnego”, wyposażona w cytaty z literatury współczesnej, 
wiedzie z Sali wiejskiej w Krajanowie do Trójpańskiego Kamienia  
w Bartnicy. Druga trasa, oznaczona jako „Droga Chlebowa”, wspomina 
czasy, kiedy przez granicę przemycało się produkty spożywcze, prowadzi 
z czeskiego Šonova do Włodowic.



Za krásami Broumovských stěn z obce 
Křinice

Křinice, Amerika – Hvězda – Kovářova rokle – Kamenné 
hřiby – Modrý kámen – Pánova věž – Supí hnízdo – 
Hvězda – Křinice, Amerika   

Oblast Broumovských stěn je tvořena krásnými exempláři pískovcových 
skal, hlubokými roklemi, soutěskami, mnoha vyhlídkovými místy  
a bohatými lesy. Výlet vede od historického poutního místa Amerika po 
nově zrekonstruované turistické cestě kolem kaple Panny Marie Hvězdy 
Jitřní až na vrchol vyhlídky Hvězda, nejznámějšího výletního cíle celého 
skalního města. Zde se nachází turistická lovecká chata ve švýcarském stylu  
a barokní kaple Panny Marie Sněžné ze začátku 18. století, postavená 
podle návrhu K. I. Dientzenhofera na půdorysu pěticípé hvězdy. 
Porozhlédněte se po této pohádkové krajině a užijte si tu klid a pohodu, 
která vás zcela pohltí. Po zelené turistické trase se vydáme do Kovářovy 
rokle, poté po modré k odbočce u Suchého dolu. Zde odbočíme na 
žlutou a dále na červenou trasu a přes rozcestník U Ovčína dorazíme  
k tzv. Kamenným hřibům. Ty vznikly zvětráváním různě odolných částí 
pískovce – na měkčí noze vyrůstá pevnější klobouk. Odtud se vrátíme 
zpět k rozcestníku U Ovčína, pokračujeme k Modrému kameni a po 
červené trase se přes Pánovu věž ubíráme k Supímu hnízdu. Z jeho 
vrcholu je okouzlující výhled do Broumovské kotliny, na Javoří a Soví hory 
a na přírodní rezervaci Křinické rybníčky (již od r. 1706 byla dřevěným 
vodovodním potrubím přiváděna voda z křinického prameniště až do 
broumovského kláštera). Po červené pokračujeme zpátky na Hvězdu  
a sestoupáme po schodech dolů do cíle k restauraci Amerika.
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Za pięknem Ścian Broumowskich  
z miejscowości Křinice

Křinice, Amerika – Hvězda – Kovářova rokle – Kamenné 
hřiby – Modrý kámen – Pánova věž – Supí hnízdo – 
Hvězda – Křinice, Amerika 

Obszar Ścian Broumowskich tworzą urokliwe skały piaskowcowe z mnóstwem 
punktów widokowych, głębokie jary, wąwozy i bogate lasy. Trasa wycieczki 
prowadzi po odnowionym szlaku turystycznym z historycznego miejsca 
pielgrzymek „Amerika” i mijając kaplicę pw. Marii Panny Gwiazdy Porannej wznosi 
się na szczyt Gwiazda (Hvězda). Na szczycie będącym najbardziej znanym celem 
wycieczek na terenie skalnego miasta, znajduje się łowieckie schronisko turystyczne 
w stylu szwajcarskim oraz barokowa kaplica pw. Marii Panny Śnieżnej z początku 
XVIII wieku, zbudowana na planie gwiazdy pięcioramiennej według projektu  
K. I. Dientzenhofera. Podziwiaj ten magiczny krajobraz, rozkoszując się spokojem 
i harmonią, które całkowicie cię pochłoną. Dalej należy kierować się zielonym 
szlakiem turystycznym do Jaru Kowala (Kovářova rokle), a następnie niebieskim 
szlakiem do skrzyżowania pod Suchym Dolem, gdzie trzeba skręcić na żółty szlak 
i później na czerwony szlak przez rozdroże U Ovčína ku formom skalnym zwanym 
Kamienne Grzyby (Kamenné hřiby), które powstały wskutek wietrzenia części 
piaskowca o różnej odporności: na bardziej miękkim trzonie wyrasta bardziej 
odporny kapelusz. Następnie wracamy do rozdroża U Ovčína, jedziemy dalej do 
Niebieskiego Kamienia (Modrý kámen), kierując się czerwonym szlakiem mijamy 
Pańską Wieżę (Pánova věž) i wznosimy się na Sępie Gniazdo (Supí hnízdo). Ze szczytu 
roztacza się urzekający widok na Kotlinę Broumowską, Góry Suche i Góry Sowie oraz 
rezerwat przyrody Křinické rybníčky (od 1706 r. wodę z tego źródliska prowadzono 
drewnianymi rurami do klasztoru w Broumovie). Wracamy po czerwonym szlaku na 
Gwiazdę i stamtąd schodzimy po schodach do restauracji „Amerika”.
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1. Historická křížová cesta
Magická cesta začíná v Horních Křinicích na okraji lesa a vede až na úpatí 
Broumovských stěn ke kapli sv. Huberta. Tuto starodávnou cestu tvoří  
14 pískovcových kapliček, které nechal postavit křinický sedlák Josef Volke. 
Dojít můžete až k turistické chatě Hvězda, kde je barokní kaple Panny Marie 
Sněžné a nádherné výhledy na obě strany Broumovských stěn.

2. Křinická naučná stezka 
Projděte se nádhernou malebnou vesničkou Křinice a poznejte její 
tajemství, život a pověsti. Pomocí 14 zastavení tak spojíte poznávání  
s příjemnou procházkou. Pro svou výjimečnou historickou, památkovou 
a urbanistickou hodnotu se Křinice v roce 1995 staly státem chráněnou 
„Památkovou rezervací“.

3. Kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě 
Geniálně řešená stavba je umístěna do nádherné přírody v srdci 
Broumovských stěn. Barokní kaple byla postavena v letech 1732 – 1733 
podle návrhu K. I. Dientzenhofera na půdorysu pěticípé hvězdy. Za kaplí 
se otevírá překrásný výhled na broumovskou kotlinu lemovanou Sovími 
a Jestřebími horami. Výstup na vrchol Hvězdy můžete začít po červené 
značce z obce Křinice.

4. Ostaš
Objevujte tajemná zákoutí ostašských bludišť a vyhlídek! Osamocená 
pískovcová stolová hora se nachází v Broumovské vrchovině. Svůj název 
dostala podle svatého Eustacha (Ostacha), patrona myslivců a lovců.  
Okružní stezka vedoucí do dvou skalních měst začíná modrou turistickou 
značkou, která vás zavede do Horního labyrintu. Poté se stačí vydat po 
zelené turistické značce až do Dolního labyrintu. Zde se ukrývá mnoho 
dalších pozoruhodných skalních útvarů (např. Kočičí hrad). 

5. Supí hnízdo 
Nebojíte se výšek a máte rádi nezapomenutelné výhledy? Pokud ano, tak 
je tato skalní vyhlídka pro vás jako stvořená! Nachází se v Broumovských 
stěnách nedaleko Kovářovy rokle. Od chaty Hvězda se k ní dostanete 
pěšky po červené nebo zelené turistické značce zhruba za 20 minut.  
Z vrcholu je výhled do okolí na Broumovskou kotlinu, Javoří a Soví hory.

6. Křinické rybníčky 
Tyto rybníky leží jižně od Křinic a jsou přírodní rezervací. Již od roku 
1706 byla dřevěným vodovodním potrubím přiváděna voda z křinického 
prameniště do broumovského kláštera, od roku 1880 pak také i do města 
Broumov. Dnes je kaskáda rybníčků chráněným územím. Porozhlédněte 
se po této krásné pohádkové krajině a užijte si tu klid a pohodu, která vás 
tu pohltí.
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1. Zabytkowa droga krzyżowa
Mistyczna droga ma swój początek pod lasem w Górnych Krzynicach (Horní 
Křinice) i prowadzi u podnóża Broumovskich Ścian do kaplicy św. Huberta. 
Dawną drogę krzyżową, składającą się z czternastu piaskowcowych 
kapliczek (stacji), wykonano na zamówienie krzynickiego gospodarza 
Josefa Volke. Trasą drogi krzyżowej można dojść aż do schroniska Gwaizda 
(Hvězda), gdzie znajduje się barokowa kaplica Matki Bożej Śnieżnej  
z piękną panoramą widokową ze szczytu Broumovskich Ścian. 

2. Krzynicka ścieżka edukacyjna 
Ścieżka edukacyjna prowadzi przez malowniczą wieś Krzynice (Křinice) 
i przybliża miejscowe tajemnice, legendy i historię. Ścieżka, oprócz 
przyjemnego spaceru, oferuje 14 punktów informacyjnych. Ze względu na 
swoje wyjątkowe wartości historyczne, urbanistyczne i zabytki w 1995 roku 
Krzynice uzyskały status narodowego „Rezerwatu historycznego”.

3. Kaplica Matki Bożej Śnieżnej na Gwieździe 
Genialny projekt architektoniczny został wkomponowany w piękne 
serce przyrodnicze Broumovskich Ścian. Kaplica została wybudowana 
w latach 1732-1733 według projektu K. I. Dientzenhofera, na rzucie 
gwiazdy pięcioramiennej. Od kaplicy rozciąga się niezwykły widok Kotliny 
Broumovskiej z położonymi dalej Górami Sowimi i Górami Jastrzębimi. 
Wejście na szczyt Gwiazdy można wykonać np. czerwonym z Krzynic.

4. Ostasz
Pojedyncza piaskowcowa góra stołowa znajduje się na Wyżynie 
Broumovskiej. Swoją nazwę otrzymała od świętego Eustachego (Ostacha), 
patrona myśliwych. Pętla trasy turystycznej prowadzi przez dwa miasta 
skalne. Niebieski szlak turystyczny doprowadzi nas najpierw do labiryntu 
Górnego (Horní labyrint). Później można podążać zielonym szlakiem do 
Labiryntu Dolnego (Dolní labyrint), gdzie kryje się wiele innych wartych 
uwagi formacji skalnych, np. Koci Zamek (Kočičí hrad). 

5. Sępie Gniazdo (Supí hnízdo) 
Nie boisz się wysokości i lubisz niezapomniane widoki? Jeśli tak, to ten 
skalny punkt widokowy idealnym celem! Znajduje się on w Broumovskich 
Ścianach w pobliżu Wąwozu Kowala (Kovářova rokle). Od schroniska 
Gwiazda można się tam dostać pieszą trasą (czerwonym lub zielonym 
szlakiem) w ciągu około 20 minut. Z widokowego wierzchołka rozciąga się 
malowniczy widok Kotliny Broumovskiej, Gór Suchych i Gór Sowich.

6. Krzynickie stawy (Křinické rybníčky) 
Znajdujące się na północ od Krzynic stawy są rezerwatem przyrody. 
Od 1706 r. z krzynickiego źródła, za pomocą drewnianego wodociągu, 
doprowadzano wodę do broumovskiego klasztoru, a od 1880 r. także 
do miasta Broumov. Dzisiaj kaskada małych stawów jest obszarem 
chronionym. 



Cyklistická trasa Stolovými horami

Radków – Tłumaczów – Ścinawka Górna (Sarny) – 
Ścinawka Średnia – Suszyna – Wambierzyce – Radków 
(– Guzowata – Božanov – Zalew Radkowski – Radków)  

Trasa začíná nedaleko česko-polské hranice v městečku Radków. Dále 
pokračujeme do obce Tłumaczów, kde se pokocháme výhledem na okolní 
hory. V Tłumaczowě a nedaleké vsi Ścinawka Średnia si prohlédneme 
sakrální památky, dominantou vsi Ścinawka Górna je zámek Sarny. Odtud 
můžeme pokračovat směrem na Suszynu nebo odbočit doleva a zamířit 
do Włodowic/Nowé Rudy. Ve vsi Ścinawka Średnia se naše trasa kříží se 
silnicí č. 387. Pokračujeme po místních komunikacích do vsi Ścinawka 
Dolna, kde začíná nejprve mírný a později strmější výstup do vsi Suszyna. 
V Suszyně se nachází kamenná rozhledna vysoká 27 m s výhledem 
na okolní horská pásma. Při dobré viditelnosti jsou vidět i Krkonoše 
se Sněžkou. Dále zamíříme do vsi Raszków, kde odbočíme doprava  
a pokračujeme do Vambeřic (Wambierzyce). Ve Vambeřicích si 
prohlédneme monumentální baziliku, křížovou cestu (Kalwaria)  
a pohyblivý betlém (Ruchoma Szopka). Pak se nenáročnou trasou 
vrátíme do Radkowa, kde si prohlédneme náměstí, radnici a kostel.  
Z náměstí se můžeme vydat ulicí Grunwaldzka směrem na Božanov kolem 
vyhlídkové terasy na hoře Guzowata nebo ulicí Jagiellońska směrem  
k vodní nádrži Zalew Radkowski pod Stolovými horami, kde si můžeme 
příjemně odpočinout. Pak pokračujeme směrem k česko-polským 
hranicím a dále do Božanova anebo zpět do Radkowa. 
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Stołowogórska trasa rowerowa

Radków – Tłumaczów – Ścinawka Górna (Sarny) - 
Ścinawka Średnia – Suszyna – Wambierzyce – Radków 
(– Guzowata – Božanov – Zalew Radkowski – Radków)

Trasa zaczyna się na pograniczu polsko-czeskim w miejscowości Radków i dalej 
prowadzi do Tłumaczowa, gdzie warto poświęcić chwilę na obejrzenie panoramy 
okolicznych gór. W Tłumaczowie i kolejnej miejscowości – Ścinawce Średniej – 
znajdują się ciekawe zabytki sakralne, a nad Ścinawką Górną góruje dwór Sarny.  
W tym miejscu możemy kontynuować dalej w kierunku Suszyny bądź skręcić  
w lewo i udać się w kierunku Włodowic/Nowej Rudy. W Ścinawce Średniej przecinamy 
drogę krajową nr 387 i jedziemy drogami lokalnymi do Ścinawki Dolnej, gdzie 
rozpoczyna się – najpierw łagodny, a później bardziej stromy – podjazd do Suszyny. 
W tej miejscowości znajduje się 27-metrowa kamienna wieża widokowa, z której 
można podziwiać panoramę okolicznych pasm górskich; przy dobrej widoczności 
widać z niej nawet Karkonosze z najwyższym szczytem: Śnieżką. Stąd kierujemy się 
do Raszkowa, tam skręcamy w prawo i jedziemy do Wambierzyc. W Wambierzycach 
warta obejrzenia jest monumentalna Bazylika, Kalwaria oraz zabytkowa Ruchoma 
Szopka. Następnie wracamy łatwą trasą do Radkowa. W mieście obejrzymy 
zabytkowy rynek, ratusz i kościół. Możemy zatrzymać się na przystani rowerowej, 
zlokalizowanej w okolicach rynku. Z rynku można wyruszyć ulicą Grunwaldzką  
w stronę czeskiej miejscowości Božanov, mijając po drodze taras widokowy na 
górze Guzowata, lub wyruszyć ulicą Jagiellońską w stronę położonego u podnóża 
Gór Stołowych Zalewu Radkowskiego, będącego doskonałym miejscem na krótki 
odpoczynek. Następnie kierujemy się do granicy państwa i dalej do miejscowości 
Božanov, albo z powrotem do Radkowa. 

32/44
km



1. Tłumaczów
Kostel sv. Petra a Pavla pochází ze 17. století. Interiér je zařízen v barokním 
slohu s prvky rokoka.

2. Ścinawka Górna – Sarny
První budovy zámeckého komplexu s hospodářskými staveními byly 
postaveny kolem roku 1590. V 17. a 18. století byl areál přestavěn  
a rozšířen. Nyní je objekt, ve kterém se konají koncerty a je v provozu 
kavárna, postupně rekonstruován.

3. Ścinawka Średnia
Kostel sv. Magdalény byl postaven ve 14. století a přestavěn v 18. století.

4. Suszyna
Rozhledna Sušinka (Suszynka) se nachází v nadmořské výšce 469,2 m.  
Je odsud výhled mj. na Stolové hory, Broumovské stěny, Krkonoše či 
masiv Královského Sněžníku. 

5. Wambierzyce (Vambeřice)
V roce 1936 byl vambeřickému kostelu, který byl postaven v 18. století, 
propůjčen titul menší bazilika. Budova baziliky zaujme především 
monumentálním schodištěm a renesančním průčelím. Interiér  
je v barokním slohu. Za pozornost stojí také hora Kalvárie (Góra Kalwaria) 
s křížovou cestou z 18. století a pohyblivý betlém s 800 figurkami  
z 19. století.

6. Radków
Radków získal městská práva kolem roku 1320. Vzhled náměstí (Rynek) 
pochází z přelomu 14. a 15. století. V srdci města se tyčí renesanční radnice 
z roku 1543. Kostel sv. Doroty byl postaven v 16. století a svou dnešní 
podobu získal po rekonstrukci v 19. století.  Vodní nádrž Zalew Radkowski 
na úpatí Velké Hejšoviny (Szczeliniec Wielki) je oblíbeným cílem výletů 
především v letních měsících, ale nejkrásnější je v podzimní paletě barev.
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1. Tłumaczów
Kościół pw. św. Piotra i Pawła z XVII w. Wnętrze jest w stylu barokowym  
z akcentami rokokowymi.

2. Ścinawka Górna – Sarny
Kompleks dworski „Sarny” – pierwsze zabudowania wzniesiono ok. 1590 r. 
Przebudowa i rozbudowa nastąpiły XVII/XVIII w. Obiekt jest sukcesywnie 
remontowany, organizowane są tu koncerty, działa kawiarnia.

3. Ścinawka Średnia
Kościół pw. św. Magdaleny wybudowany w XIV w. i przebudowany  
w XVIII w.

4. Suszyna
Wieża widokowa „Suszynka” wzniesiona na wys. 469,2 m n.p.m. Widać  
z niej: Góry Stołowe, Broumowskie, Karkonosze, Masyw Śnieżnika i in.

5. Wambierzyce (Vambeřice)
XVIII-wieczna budowla tytuł Bazyliki Mniejszej otrzymała w 1936 r. 
Monumentalnością zadziwiają schody i renesansowa fasada. Jej wnętrze 
jest w stylu barokowym. Na uwagę zasługują także Góra Kalwaria  
z XVIII w. oraz XIX-wieczna „Ruchoma Szopka” z 800 figurami.

6. Radków
Radków prawa miejskie uzyskał ok. 1320 r. Wygląd Rynku ukształtował 
się na przełomie XIV/XV w. W sercu miasta wznosi się renesansowy ratusz  
z 1543 r. Kościół św. Doroty – powstał w XVI w., a obecny wygląd zyskał 
po renowacji w XIX w. Zalew usytuowany u podnóża Szczelińca Wielkiego 
odwiedzany jest szczególnie latem, ale najpiękniej wygląda w palecie 
barw jesiennych.
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Informacja Turystyczna Nowa Ruda
Rynek 2
57-400 Nowa Ruda

tel.: +48 74 872 03 08
www.um.nowaruda.pl
it@um.nowaruda.pl

Informacja Turystyczna Nowa Ruda

Obec Křinice
Křinice 45
550 01 Broumov

tel.: +420 491 521 606 
www.krinice.cz
krinice@tiscali.cz

Informacja Turystyczna Gminy Radków
ul. Rynek 6 
57-420 Radków

tel.: +48 74 871 22 70 
www.radkowklodzki.pl

Radków – Kraina Gór Stołowych

Informační centrum Broumovska
Mírové náměstí 105
550 01 Broumov

tel.: +420 491 524 168
www.broumov-mesto.cz
info@broumov-mesto.cz

Broumov

Kontakty

Urząd Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 1
57-400 Nowa Ruda

www.gmina.nowaruda.pl
sekretariat@gmina.nowaruda.pl
tel.: +48 74 872 09 27

Gmina Nowa Ruda
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