ruchu turystycznego, ze względu
na bliskość przełomu Dzikiej Orlicy (Zemská Brána). We wsi znajduje się kościółek św. Marcina z roku
1706. Główny ołtarz z obrazem
patrona pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Piaskowcowa
chrzcielnica z XVI wieku przykryta
jest drewnianą nakrywą. Dwupiętrowa empora organowa jest z XIX wieku.
W pobliżu kościoła znajduje się kilka rzeźb powstałych w tzw. warsztacie
lesickim. Na terenie wsi są ruiny wolnego sołectwa z XVII wieku oraz figura
Trójcy Świętej z wieku XVIII. Obecnie wieś ma charakter czysto rolniczy.
D) Niemojów – wieś – malownicza wieś w dolinie Dzikiej Orlicy na granicy
z Czechami otoczona jest głównie łąkami i pastwiskami. Jest wsią rolniczą,
wyludniającą się ze względu na
niekorzystne warunki klimatyczne.
Wieś została założona w roku 1570,
w wyniku sporów granicznych, jako
strażnica oraz gospodarstwo myśliwskie. Wolne sołectwo powstało
w roku1596. W ciągu wojny trzydziestoletniej wieś zostaje częściowo zniszczona. W roku 1747 właścicielem wsi zostaje hrabia Von Althann
i od tego czasu wieś staje się jedną z większych w Górach Bystrzyckich.
Znajduje się w niej pański folwark, młyn , bielnik. W roku 1840 gdy właścicielką staje się księżna Marianna Orańska, wieś má 112 domów. Mieszkańcy pracują przeważnie jako tkacze chałupnicy.. Do roku 1939 istniało
tu przejście graniczne do Czechosłowacji. Po roku 1945 Niemojów zostaje
zasiedlony przez repatriantów i staje się wsią rolniczą. We wsi jest kościół
filialny pod wezwaniem Nawiedzenia NMP z roku 1597, przebudowany
w roku 1716. Szereg budynków gospodarczych i mieszkalnych pochodzi
z drugiej połowy XIX wieku.
E) Bartošovice – wieś – założenie wsi przy samej granicy datowane jest na
XIII wiek. Granicę tworzy główny nurt Dzikiej Orlicy. Najwięcej mieszkańców posiadały Bartošovice pod koniec XIX wieku, było ich wówczas ponad
1250. Obecnie mieszka tu 200 osób w 36 domach, natomiast 99 chałup służy jako domy letniskowe. Dzięki swemu otoczeniu oraz wysokiemu położeniu są Bartošovice idealnym miejscem dla całorocznej turystyki. Barokowy
kościół jest pod wezwaniem Marii Magdaleny. Przed kościołem znajduje
się zbudowana w roku 1740 brama cmentarna z kopułą krytą gontem.
F) Bartošovice – Ziemska Brama – chroniony twór przyrody oraz ulubiony
cel wycieczek. Koryto rzeki jest tu
niezwykle malownicze, zcieśnione,
z olbrzymimi głazami o które rozbija się bystro spływająca woda. Nad
rzeką rozpięty jest kamienny most
o jednym łuku, zbudowany przez
czeskich i włoskich kamieniarzy
w latach 1901 – 1903. W roku 2004
most przeszedł gruntowny remont.
G) Bartošovice – Kładka Przemytnicza – kładka została pierwotnie zbudowana na potrzeby drwali i furmanów zwożących drewno z pańskich lasów.
Po pierwszej wojnie światowej przeżyła największą inwazję przemytników

i zaczęto ją nazywać „Przemytniczą“. Zajmowali się wówczas przemytem nie
tylko drobni rolnicy, ale i chłopcy w szkolnym wieku.
H) Klášterec n. O. – Čihák – skrzyżowanie tras (tablica informacyjna)
I) Klášterec n. O. – Čihák – osada powstała w roku 1679, gdy odkryto złoża
piaskowca i dla jego wydobycia niezbędna była siła robocza. Kamieniarze tutejsi zwolnieni byli od pańszczyzny oraz podatków, a swą pracą w kamieniołomie zapewniali dostawę kamienia do budowy pańskich siedzib. Nazwa Čihák
pochodzi os czyhania na kupców, którzy przekraczali tu z towarem granicę
a chcieli uniknąć płacenia cła. Dom letniskowy zakupił tu w roku 1930 Klub
Czeskich Turystów z Hradca Králové. Schronisko uroczyście otwarto w roku
1932 i nazwano „Hrádeček“.
J) České Petrovice – centrum – skrzyżowanie tras (tablica informacyjna).
K) České Petrovice – kaplica na Adamie – Na wzgórzu Adam, na skraju lasu,
stoi w pobliżu wyciągu narciarskiego mała murowana z kamienia kaplica. Pierwotna kaplica
drewniana zbudowana została na tym miejscu przez Antona Beira w roku 1821. W okresie międzywojennym już od wczesnego rana
święcili tu Zmartwychwstanie miejscowi muzykanci. Odbywało się też tutaj nabożeństwo
w święto Wniebowzięcia Panny Marii, której kaplica jest poświęcona. Kaplica z czasem podupadała,
do remontu przystąpiono dopiero w roku 1970
a stopniowo ukończono remont w roku 2008.
L) Mladkov – Kašparova Chata – została w roku 1935 zakupiona przez Klub
Czeskich Turystów, a uroczyście otwarta w roku 1936. Nosi ona imię jednego
z największych pionierów turystyki
Karla Kašpara. Z poblískiego punktu widokowego Kladská Vyhlídka na
czesko-polskiej granicy roztaczają
się piękne widoki na Ziemię Kłodzką,
Góry Bystrzyckie, Kotlinę Kralicką oraz
Śnieżnik.

!

Cała trasa prowadzi po drogach terenów rekreacyjnych
o dużym ruchu samochodowym. Rowerzyści powinni zachować szczególną ostrożność, przede wszystkim na niektórych
zakrętach. W miejscach gdzie trasa pokrywa się ze szlakiem
turystycznym – piesi mają pierwszeństwo!
CENTRUM INFORMACYJNE:
Ośrodek Informacji Turystycznej Pastviny
Pastviny 32, 564 01 Žamberk
tel.: 465 637 496, (465 637 252, Urząd Gminy Pastviny)
fax: 465 637 252
e-mail: infopastviny@orlicko.cz

Wydało stowarzyszenie „Rozwój regionu miejscowości pod Ziemską Bramą“.
Tekst i zdjęcia: „Rozwój regionu miejscowości pod Ziemską Bramą“, przy współpracy Drahomíra Jindry i mgr Josefa Kvičery.
Opracowanie graficzne i profile wysokościowe: Miloš Kaválek.
Mapa: Reklamní studio Kazi. Przygotowanie do druku: Reklamní studio Kazi. Druk: GZH, s.r.o.

Trasa „Czesko-polska“
– ciemnoniebieska
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Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

POPIS TRASY
Trasa polskim pograniczem – ciemnoniebieska:
Opis trasy ciemnoniebieskiej:
Przewidywany orientacyjnie czas (bez zatrzymań): 1,5 godz.
Zalecany rower: trekingowy lub MTB
Trudność: średnio trudna,
(drogi asfaltowe kategorii II/311 ; droga polna / leśna)

Opis miejsc na trasie:
A) Mladkov – przejście graniczne CZ/PL – początek trasy (tablica informacyjna).
B) Kamieńczyk – wieś – położona
nad potokiem Kamionka na wysokości 500-680 m n.p.m. założona
była w r. 1564 przez braci Davida
i Michała Tschirnhausów. Pod koniec XIX wieku miała ponad 500
mieszkańców, z czasem zaczęła się
wyludniać, a obecnie mieszka tu
65 osób. We wsi znajduje się kilka
chałup będących przykładem budownictwa wiejskiego z końca XVIII wieku, a także jeden z czterech kościołów drewnianych na Ziemi Kłodzkiej. Wybudowany został w roku 1710 na
cmentarzu jako kościół pogrzebowy, obecnie jest kościołem filialnym pod
wezwaniem św. Michała Archanioła. Cała budowla jest z drewna, pokryta
dwuspadowym dachem krytym gontem, z wysoką wieżą zakończoną cebulową kopułą. We wnętrzu główny ołtarz z około roku 1720 został w roku
1740 zakupiony wraz z amboną z kościóła w Lichkovie w Czechach. Trójboczne prezbiterium oddzielone jest od nawy belką tęczową. Polichromie
stropu i chóru przedstawiają kwiatowe i ludowe motywy.

C) Lesica – wieś – wieś
łańcuchowa leżąca na
granicy państwa nad
małym potokiem, dopływem Dzikiej Orlicy,
powstała w XVI wieku
w wyniku sporów granicznych pomiędzy
czeskimi i kłodzkimi

panami. W XIX wieku
stała się ośrodkiem
chałupniczego tkactwa, a także centrum

droga utwardzona, ścieżka
linia kolejowa, stacja
granica państwa
informacja, zespół zabytkowy
klasztor, kościół
kaplica / kapliczka, krzyż
zamek / ruina, pałac
muzeum, zabytek techniki
architektura ludowa, pomnik / rzeźba
parking

Miejsce
Mladkov – przejście graniczne CZ/PL
Kamienczyk – skrzyżowanie przy
domu nr 17
Lesica – skrzyżowanie
pod lasem nad wsią
Niemojów – przejście graniczne CZ/PL
(566 m n.p.m.)
Bartošovice – odgałęzienie CZ/PL
(566 m n.p.m.)
Bartošovice – Zemská brána
Klášterec n. O. – Čihák (580 m n.p.m.)
České Petrovice – centrum
Mladkov – przejście graniczne CZ/PL

Oznakowanie trasy

km

Czas

Czas

droga lokalna
żółty szlak turystyczny
droga leśna
żółta trasa rowerowa
droga. Miedzylesie – Niemojów
część trasy zielonej

0,7

3

6

4,5

26

32

6,3

30

35

droga lokalna bez oznakowania

0,3

2

2

droga kat. II/311
rowerowa trasa 22
droga kat. II/311
czerwona trasa rowerowa 4071
droga kat. II/311
czerwona trasa rowerowa 4071
droga kat. II/311
czerwona trasa rowerowa 4071

3,6

12

15

1,0

8

3

2,7

18

11

2,3

18

10

21,4

117

114

Droga asfaltowa

polna / leśna

