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Partnerská města

Turistické cíle českého a polského příhraničí Cele turystyczne czesko-polskiego pogranicza

Partnerskie miasta
ČESKÁ SKALICE
Historie města sahá do počátku 13. století, kdy na 
tomto území byly postaveny dvě tvrze s osadami, 
které se spojily v městečko. Slibný rozvoj České 
Skalice byl narušen především prusko-rakouskou 
válkou v roce 1866. V 19. století se městečko stalo 
uznávaným centrem obrozeneckého dění, které je 
úzce spjato s osobou a dílem nejvýznamnější české 
spisovatelky Boženy Němcové. V současnosti 
v České Skalici žije okolo 5 000 obyvatel. Město leží 
na březích řeky Úpy, v turistické oblasti Kladské 
pomezí. Nedaleko města se nachází vodní dílo 
Rozkoš – východočeské moře s autokempinkem, 
který má celoroční provoz. Díky přírodním 
a kulturním zajímavostem, rozvinuté síti cyklotras 
a naučným stezkám či historickým památkám je 
město Česká Skalice oblíbeným cílem turistů.  

BARDO
Jedno z nejstarších měst v Dolním Slezsku je často nazýváno „městem 
zázraků“. Od 12. století sem směřovali poutníci za románskou soškou Matky 
Boží s Děťátkem, vyhledávanou pro její zázračnou moc. Město leží v soutěsce, 
kterou prorazila Bardskými horami řeka Kladská Nisa. Malebná krajina 
a přírodní zajímavosti jsou v současnosti především rájem pro cyklisty, 
cestovatele, vodáky, rybáře, houbaře i myslivce. Kulturním pokladem je 
monumentální barokní bazilika Navštívení Nejsvětější Panny Marie, v níž 
je uschována posvátná soška z lipového dřeva. Ke kostelu přiléhá Klášter 
redemptoristů, jehož součástí je i Muzeum sakrálního umění. V bývalé kryptě 
se nachází motorizovaný panoramatický betlém. Historickou součástí města 
je kamenný most z 16. století. Na úpatí Růžencové hory vede Růžencová cesta 
se čtrnácti kaplemi. Nad městem se tyčí příkrý skalní sráz s bílým křížem, 
připomínka zemního sesuvu z r. 1598. Na vrcholu Kałwarie se nachází poutní 
kaple, od které je krásná vyhlídka na město i jeho okolí. 

POLANICA-ZDRÓJ
Počátky města sahají až do 14. století a jsou spojeny s budováním 
osady ležící při obchodní stezce. Již od 16. století tryskalo v Polanici 
sedm léčivých pramenů. Rozkvět lázní nastal v první polovině 19. stol. 
a v současnosti se staly moderními lázněmi – lázněmi pro aktivní život. 
Známá lázeňská kolonáda láká návštěvníky k procházkám. Podél oblíbeného 
místa vyrostla řada kavárniček s příjemnými zahrádkami pro setkávání 
lázeňských hostů i místních obyvatel. Nad kolonádou vyčnívá věž kostela 
Nanebevzetí Panny Marie z r. 1910. V lázeňském parku, o rozloze více než 
13 ha, jsou pořádány mimo jiné i představení vodní fontány. V lázeňské 
sezóně se fontána po setmění rozzáří světly v 16 barvách, které v rytmu 
hudby tvoří obrazce tryskající do výše 12 metrů. Ve městě také naleznete 
Etnografické misionářské muzeum, Muzeum minerálů a bobovou dráhu, 
dlouhou více než 450 m, ze které je výhled na celé lázeňské město. 

Červený Kostelec – městečko s dominantou 
kostela sv. Jakuba Většího a Domkem Boženy 
Němcové. Nedaleko města se nachází rekreační 
oblast rybníků Brodský a Špinka. Tradiční akcí je 
srpnový pětidenní Mezinárodní folklorní festival.

Česká Skalice a Ratibořice (Babiččino údolí) – 
kulturní, historické město s mnoha zajímavostmi: 
Barunčina škola; Muzeum Boženy Němcové s expo-
zicí zaměřenou na život i tvorbu B. Němcové; 
UPM – Muzeum textilu, které je jediným českým 
muzeem specializovaným na historii textilní výroby; 
kostel Nanebevzetí Panny Marie; vojenský hřbitov 
z roku 1866; Babiččino údolí – chráněná přírodní 
a kulturní památka; Zámek Ratibořice s anglickým 
parkem – letní sídlo vévodkyně Kateřiny Zaháňské.

Hronov – gotický kostel Všech svatých; Jiráskovo 
muzeum a Rodný domek Aloise Jiráska. Ve městě 
se koná nejprestižnější festival amatérského divadla 
v Čechách, Jiráskův Hronov.

Malé Svatoňovice – městečko, kde se narodil 
spisovatel a novinář Karel Čapek – Muzeum bratří 
Čapků. Barokní kostel Sedmi radostí P. Marie je 
spolu se studánkou, křížovou cestou a lesoparkem 
Mariánský sad známým poutním místem.

Náchod – největší město tohoto regionu. 
Zámek s unikátní sbírkou barokních gobelínů; 
barokní kostel sv. Vavřince; secesní Městské divadlo 
a Regionální muzeum. Nad městem leží 
Dobrošovská pevnost, která je součástí dlouhého 
řetězu opevnění z počátku druhé světové války. 
Nedaleko stojí Jiráskova turistická chata 
s rozhlednou.

Nové Město nad Metují – tzv. Český Betlém, 
patří mezi klenoty renesančních českých měst. 
Unikátní renesanční náměstí s podloubím; 
děkanský kostel; zámek; zámecká zahrada 
a opevnění – tvoří městskou památkovou rezervaci. 
Nedaleko se nachází Peklo, přírodní rezervace 
v údolí při řece Metuji.

Police nad Metují – brána do skalních měst, 
nedaleko je stolová hora Ostaš se dvěma skalními 
labyrinty. Klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie; 
Klášter benediktinů s muzeem města; Muzeum 
stavebnice Merkur a Muzeum papírových modelů.

Rtyně v Podkrkonoší – centrum selského 
povstání z r. 1775. K historii obce neoddělitelně 
patří hornictví (400 let dolování uhlí). Městské 
muzeum; barokní kostel sv. Jana Křtitele 
s dřevěnou zvonicí.

Úpice – město s barokním kostelem sv. Jakuba 
Většího; Dřevěnka – unikátní objekt z 16. století; 
Městské muzeum a hvězdárna. 

Góry Bystrzyckie (Bystřické hory) jsou největší příhraniční přírodní 
rezervací. Torfowisko pod Zieleńcem je rašeliniště s unikátní flórou, která zde 
přetrvala z doby ledové. Celou oblastí vede naučná stezka.

Góry Stołowe (Stolové hory) tvoří pískovcové skalní bloky a labyrinty 
s nejvyšším vrcholem Szczeliniec Wielki (Velká Hejšovina 919 m n. m.). 
Vrchol hory tvoří plošina o rozměrech 600 x 300 m, lemovaná skalním 
městem. Pohyb turistů je povolen pouze po vyznačených stezkách a je 
zpoplatněn. Malý Szczeliniec (895 m n. m.) je z důvodu ochrany přírody 
pro turisty nepřístupný. Błędne Skały (Bludné skály) – přírodní rezervace 
(21,14 ha) s labyrintem rozsedlin mezi mohutnými skalními bloky. 
Z vrcholové vyhlídky se naskýtá široký rozhled. Skalne Grzyby (Skalní hřiby) 
– seskupení početných, krásně vytvarovaných skal v délce cca 2 km. 
Białe Skały (Bílé skály) – seskupení mohutných skal bílého zabarvení, 
věže a stěny tyčící se až do výšky 30 m.

Bożków – zámecký komplex z 16. století, kdysi nejhonosněji zařízené 
šlechtické sídlo na území Kladska. Vybavení interiérů pochází z 18. století.

Brzozowie – původně česká ves; staré domy z 19. století; barokní kostel 
sv. Petra a Pavla.

Czermna – raritou je církevní komplex, tvořený farním kostelem 
sv. Bartoloměje, hřbitovem ze 17. století, zvonicí a proslulou Kaplicou 
Czaszek – kostnicí. V ní je uloženo okolo 23 000 lidských lebek a kostí 
(oběti Slezských válek a epidemií z 18. století). V blízkosti se nachází 
Skanzen zaniklých řemesel. Ručně poháněný pohyblivý betlém 
(250 figurek) nalezneme v chalupě amatérského umělce Františka Štěpána.

Duszniki-Zdrój – lázeňské město má horské klima a četné minerální 
prameny. V lázeňském parku se nachází Chopinův dvůr (divadlo) z počátku 
19. století, ve kterém se každoročně koná Mezinárodní Chopinovský festival. 
Nejznámější památkou města je Muzeum papírnictví, které je umístěno 
v papírenském mlýně z 16. století. Papírna dodnes vyrábí ruční papír podle 
staré receptury. Další historickou památkou je kostel sv. Petra a Pavla 
s unikátní kazatelnou ve tvaru velryby.

Jarków – soukromá japonská zahrada s kaskádou nádrží, kamenných 
zídek a několika stovek různých rostlin.

Jeleniów – ves založena ve 13. století, v současnosti letovisko s Felixovým 
pramenem minerální kyselky; barokním kostelem Nejsv. Trojice; bývalým 
zámkem s rozsáhlým parkem, dnes přeměněným na rekreační středisko.

Karłów – centrum Stolových hor, osada s parkovištěm a atraktivním 
Dinoparkem (30 modelů dinosaurů v životní velikosti).

Kłodzko – původně dřevěná osada, která se postupně přeměnila na město 
– důležité centrum kulturního, společenského, ale i duchovního života. 
Kladská pevnost – obranný komplex ze 17. století, dostala koncem 18. stol. 
svoji konečnou podobu, později sloužila jako kasárna a vězení. Pevnost má 
rozlohu téměř 20 ha a je největším fortifikačním opevněním tohoto druhu 
v Dolním Slezsku. Západní a jižní část pevnosti jsou přístupny veřejnosti. 
Další zajímavé památky: podzemní turistická trasa „Tisíc let polského státu“; 
středověký gotický most; radnice; Kladské muzeum; farní kostel Nanebevzetí 
Nejsv. P. Marie s gotickými prvky a bohatou barokní výzdobou; františkánský 
klášter s kostelem Matky Boží Růžencové.

Kudowa-Zdrój – nejstarší lázeňské město v Polsku i v Evropě. Devět 
zřídel minerálních vod umožňuje léčit onemocnění srdce, cév a dýchacích 
cest, poruchy štítné žlázy a otylost. Rozsáhlý lázeňský park, s dominantou 
prameníku minerální vody, je obklopen řadou kaváren, restaurací a obchůdků. 
V samém centru lázní se nachází Aquapark – krytý bazénový komplex s bez-
bariérovým přístupem. Obsahuje rekreační bazén, hydromasážní vany, 

plavecký bazén, 90m tobogán, brouzdaliště pro děti i další sportovní 
vybavení. U lázeňského parku naleznete rodinné Muzeum hraček s exponáty 
z 19. a 20. století. Ojedinělým muzeem, a to nejen v Polsku, je Muzeum žab. 
Další zajímavostí je solno-jodová jeskyně, ve které přírodní mořská sůl 
vytváří neobvyklé a zdraví prospěšné klima.

Łężyce – ves založena ve 13. století na panství hradu Homole. Zajímavostí je 
barokní kostel sv. Máří Magdalény s gotickou plastikou madony z 15. století, 
barokními oltáři, obrazy a dřevořezbami z 18. století.

Lewin Kłodzki – střed obce je památkově chráněn, kamenný železniční 
viadukt z roku 1905. Nedaleko obce se nachází skromné zbytky zříceniny 
hradu Homole z 13. století, který se za husitských válek stal hlavním sídlem 
husitů v Kladsku. Později byl hrad dobyt a rozbořen.

Pstrążna – ves založená českými osadníky ve 14. století se později stala 
součástí Kladského hrabství. V obci se nachází původní evangelický kostel 
sv. Trojice a Skanzen lidové architektury s etnografickým muzeem. Stálou 
expozici tvoří památkové dřevěné objekty z oblasti Sudet s dochovaným 
nábytkem a hospodářským nářadím z 18. – 20. století. Součástí skanzenu je 
i větrný mlýn, kovárna a zájezdní hostinec. Turistickou atrakcí je i restaurace 
s rybníkem, kde si můžete chytit pstruha.

Radków – nejstarší město Kladska, v jehož centru je památkově chráněna 
středověká zástavba; zachovalé hradby; pozdně gotický kostel sv. Doroty 
z poloviny 16. století a raně renezanční radnice. Zal        ew je nedaleká vodní 
plocha s možností koupání a výpůjčky vodních šlapadel či lodiček, s výhledem 
na hřeben Stolových hor.

Ratno Dolne – z panského dvora, který byl Švédy za třicetileté války zničen, 
byl vybudován v r. 1563 renesanční zámek, v současnosti je nevyužívaný.

Stara Łomnica – renesanční dvůr s obytnou věží ze 14. – 15. století.

Szczytna – původně středisko domácího tkalcovství, v polovině 19. století 
byla v obci založena sklářská huť. V současnosti sklárna vyrábí širokou škálu 
křišťálových předmětů – foukaných nebo lisovaných. Městu vévodí vrch 
Szczytnik (589 m n. m.) s neogotickým hradem Leśny Kamień (Lesní kámen), 
zbudovaným v letech 1831–1837. Pro veřejnost je zpřístupněna pouze 
palácová kaple. V blízkosti objektu vede křížová cesta. Další zajímavostí je 
barokní kostel sv. Jana Křtitele z poloviny 18. století a na mostě socha sv. Jana 
Nepomuckého z roku 1711.

Wambierzyce – nejznámější mariánské poutní místo – Slezský Jeruzalém. 
Bazilika Navštívení P. Marie byla vybudována ke konci 17. století ve slohu 
italského baroka. Nejcennějším uměleckým dílem je gotická soška P. Marie 
s děťátkem z druhé poloviny 14. století. Vesnice má devět vstupních bran, 
135 kaplí a celou řadu kapliček a křížů roztroušených po okolních kopcích. 
Křížová cesta patří k největším a nejkrásnějším v Evropě a má 79 zastávek. 
V obci se nachází také pohyblivý betlém s 800 figurkami. Ve skanzenu 
s malým muzeem a minizoo, který vznikl z bývalého statku, jsou vystaveny 
nejrůznější domácí a kuchyňské potřeby, staré zemědělské náčiní a stroje, 
lidový nábytek, historické zbraně a mnoho dalších zajímavých předmětů.

Zieleniec – malebné horské městečko je rekreačním a sportovním centrem, 
jedno z největších lyžařských středisek v Polsku.

Złotno – nedaleko obce je zalesněné údolí Kamenného potoka se 
zajímavými pískovcovými skalními hřiby.

Żelazno – významnou památkou obce je gotický kostel sv. Martina s obran-
nou zdí, obranná obytná věž ze 14. století a barokní palác z 18. století. Na 
vrcholku kopce Wapniarka (518 m n. m.) se nachází dřevěná vyhlídková věž. 

CZESKA SKALICA
Historia miasta sięga początków XIII wieku, kiedy to 
na terytorium tym wybudowano dwa grody wraz 
z osadami, które następnie połączone zostały w mia-
steczko. Obiecujący rozwój Czeskiej Skalicy został 
naruszony przez wojnę prusko-austriacką w roku 1866. 
W XIX wieku miasteczko stało się ważnym centrum 
ruchu odrodzenia narodowego, z którym związana 
jest postać najważniejszej czeskiej pisarki Boženy 
Němcovej. Obecnie w Czeskiej Skalicy żyje około 5 000 
mieszkańców. Miasto położone jest nad rzeką Úpą 
w regionie Pogranicza Kłodzkiego. Nieopodal znajduje 
się jezioro Rozkoš – „morze Czech Wschodnich” – wraz 
z kempingiem, który oferuje całoroczne zakwaterowa-
nie. Dzięki ciekawostkom przyrodniczym i kulturowym, 
rozwiniętej sieci ścieżek rowerowych oraz dydaktycznych 
czy zabytkom architektury Czeska Skalica stanowi jeden 
z ulubionych celów podróży turystów.

BARDO
Jedno z najstarszych miast na Dolnym Śląsku, często bywa nazywane „miastem 
cudów”. Od XII wieku pojawiali się tutaj pielgrzymi odwiedzający romańską figurkę 
Matki Boskiej Bardzkiej, znaną dzięki swoim cudownym właściwościom. 
Miasto położone jest w wąwozie Nysy Kłodzkiej, która wije się wśród Gór Bardzkich. 
Malowniczy krajobraz oraz ciekawostki przyrodnicze sprawiają, że jest to raj dla 
rowerzystów, pieszych turystów, kajakarzy, grzybiarzy i myśliwych. Ważny zabytek 
stanowi monumentalna barokowa bazylika Matki Bożej Strażniczki Wiary, w której 
znajduje się święta figurka z drewna lipowego. Z kościołem połączony jest klasztor 
redemptorystów, którego częścią jest Muzeum Sztuki Sakralnej. W byłej krypcie 
znajduje się ruchoma szopka panoramiczna. Historyczną częścią miasta jest kamienny 
most z XVI wieku. U stóp Wzgórza Różańcowego zaczyna się droga różańcowa, na 
którą składa się czternaście kaplic. Nad miastem góruje stroma skała z białym krzyżem 
upamiętniającym osunięcie się ziemi w roku 1598, skąd rozpościera się piękny widok 
na miasto i jego okolice. Na szczycie Kalwarii znajduje się kaplica pielgrzymkowa 
z odciskiem stopy Matki Boskiej. 

POLANICA-ZDRÓJ
Początki miasta sięgają XIV wieku i są związane z powstawaniem osady położonej 
na szlaku handlowym. Już w XVI wieku znanych było tutaj siedem leczniczych 
źródeł. Rozkwit uzdrowiska miał miejsce w pierwszej połowie XIX wieku, natomiast 
obecnie jest to nowoczesna miejscowość uzdrowiskowa posiadająca szeroki wachlarz 
możliwości aktywnego wypoczynku. Słynna kolumnada zachęca wczasowiczów do 
spacerów. Wokół prostokątnego budynku powstało wiele kawiarenek z przyjemnymi 
ogródkami, w których przesiadują goście uzdrowiska oraz mieszkańcy miasta. 
Nad kolumnadą góruje wieża kościoła Wniebowzięcia NMP z r. 1910. W parku 
uzdrowiskowym o powierzchni ponad 13 ha organizowane są między innymi 
przedstawienia fontanny wodnej. W sezonie uzdrowiskowym po zmroku fontanna 
podświetlana jest światłami w 16 kolorach, które wraz z tryskającą wodą w rytm 
muzyki tworzą obrazy osiągające nawet 12 metrów wysokości. W mieście znajduje 
się również Etnograficzne Muzeum Misyjne, Muzeum Minerałów oraz letni tor 
saneczkowy o długości ponad 450 m, z którego rozciąga się widok na całe miasto. 

Červený Kostelec – miasteczko, którego głównymi 
atrakcjami są kościół św. Jakuba Większego oraz Domek 
Boženy Němcovej. Niedaleko miasta wokół stawów 
Brodski i Špinka położony jest rejon wypoczynkowy. 
W sierpniu odbywa się tutaj tradycyjny Międzynaro-
dowy Festiwal Folklorystyczny trwający pięć dni.

Czeska Skalica i Ratibořice (Dolina Babuni) 
– historyczne miasto, w którym znajduje się wiele 
ciekawostek: Szkoła Basi; Muzeum Boženy Němcovej, 
w którym obejrzeć można ekspozycję poświęconą życiu 
i twórczości pisarki; UPM – Muzeum włókiennictwa, 
jedyne czeskie muzeum w całości poświęcone 
włókiennictwu; kościół Wniebowzięcia NMP; cmentarz 
wojskowy z roku 1866; Dolina Babuni – zabytek 
kulturowy i przyrodniczy; Zamek Ratibořice wraz 
z ogrodem angielskim – letnia siedziba wojewody 
Kateřiny Zaháňskiej.

Hronov – gotycki kościół Wszystkich Świętych; Muzeum 
Jiráska oraz Dom Rodzinny Aloisa Jiráska. W mieście 
odbywa się prestiżowy festiwal teatrów amatorskich 
Hronov Jiráska.

Malé Svatoňovice – miasteczko, w którym urodził 
się pisarz i dziennikarz Karel Čapek – Muzeum braci 
Čapków. Barokowy kościół Siedmiu radości Matki Bożej 
wraz ze studnią, drogą krzyżową i Sadem mariańskim 
stanowi znane miejsce pielgrzymkowe.

Náchod – największe miasto tego regionu. Zamek 
z unikatową kolekcją barokowych gobelinów; barokowy 
kościół św. Wawrzyńca; secesyjny Teatr Miejski i Muzeum 
Regionalne. Nad miastem góruje Twierdza Dobrošowska, 
która jest częścią systemu obronnego wybudowanego 
na początku II wojny światowej. Niedaleko znajduje się 
Schronisko Turystyczne Jiráska z wieżą widokową.

Nowe Miasto nad Metują – tzw. Czeskie 
Betlejem należy do najpiękniejszych czeskich miast 
renesansowych. Unikatowy renesansowy rynek 
z sukiennicami; kościół dziekański; zamek; ogród 
zamkowy i mury miejskie – wszystko to składa się 
na zespół zabytków miejskich. Niedaleko znajduje się 
Piekło, rezerwat przyrody w dolinie rzeki Metui.

Police nad Metują – brama do miast skalnych, 
niedaleko znajduje się góra stołowa Ostaš oraz dwa 
labirynty skalne. Przyklasztorny kościół Wniebowzięcia 
NMP; klasztor benedyktynów wraz z muzeum miasta; 
Muzeum Klocków Merkur oraz Muzeum Modeli 
Papierowych.

Rtyně v Podkrkonoší – centrum powstania 
chłopskiego z roku 1775. Historia gminy jest ściśle 
związana z górnictwem (400 lat wydobycia węgla). 
Muzeum miejskie; barokowy kościół św. Jana Chrzciciela 
wraz z drewnianą dzwonnicą.

Úpice – miasto z barokowym kościołem św. Jakuba 
Większego; Dřevěnka – unikatowy obiekt z XVI wieku; 
Muzeum miejskie i planetarium. 

Góry Bystrzyckie to największy przygraniczny rezerwat przyrody. Torfowisko pod 
Zieleńcem posiada unikatową florę polodowcową. Przez cały rezerwat poprowadzona 
jest ścieżka dydaktyczna.

Góry Stołowe tworzą piaskowcowe labirynty i bloki skalne, z których najwyższy 
to  Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.). Wierzch góry jest płaski, o powierzchni 
600 x 300 m, otoczony przez miasto skalne. Ruch turystów dozwolony jest wyłącznie 
na wyznaczonych trasach, a wstęp jest płatny. Mały Szczeliniec (895 m n.p.m.) ze 
względu na teren chroniony nie jest dostępny dla turystów. Błędne Skały – rezerwat 
przyrody (21,14 ha) z labiryntem rozpadlin pomiędzy ogromnymi blokami skalnymi. 
Znajduje się tu również punkt widokowy. Skalne Grzyby – zespół licznych skał 
o pięknych kształtach rozciągających się na długość ok. 2 km. Białe Skały – zespół 
potężnych skał białego koloru, wieże i ściany sięgające nawet 30 m wysokości.

Bożków – zespół pałacowy z XVI wieku, niegdyś urządzona z ogromnym przepychem 
siedziba szlachty kłodzkiej. Wyposażenie wnętrz pochodzi z XVIII wieku. 

Brzozowie – pierwotnie czeska wieś; stare domy z XIX wieku; barokowy kościół 
św. Piotra i Pawła. 

Czermna – unikatowy kompleks kościelny, na który składają się kościół parafialny 
św. Bartłomieja, cmentarz z XVII wieku, dzwonnica oraz słynna Kaplica Czaszek, 
w której znajduje się ok. 23 000 ludzkich czaszek i kości (ofiary wojen śląskich 
i epidemii z XVIII wieku). Nieopodal znajduje się Skansen Ginących Zawodów. 
Manualnie napędzaną ruchomą szopkę (250 figurek) znaleźć można natomiast 
w chacie artysty-amatora Františka Štěpána. 

Duszniki-Zdrój – miasto uzdrowiskowe z górskim klimatem i licznymi źródłami 
wody mineralnej. W parku uzdrowiskowym znajduje się Dworek Chopina (teatr) 
z początku XIX wieku, w którym co roku odbywa się Międzynarodowy Festiwal 
Chopinowski. Najsłynniejszym zabytkiem miasta jest Muzeum Papiernictwa 
znajdujące się w młynie papierniczym z XVI wieku. Do dziś produkuje się tutaj 
ręcznie czerpany papier według tradycyjnej receptury. Kolejnym zabytkiem jest 
kościół św. Piotra i Pawła z unikatową amboną w kształcie wieloryba.

Jarków – prywatny ogród japoński, w którym znajdują się liczne zbiorniki wodne, 
kamienne murki oraz kilkaset różnych gatunków roślin. 

Jeleniów – wieś założona w XIII wieku, obecnie miejscowość letniskowa, znajduje 
się tutaj Źródło Feliksa, barokowy kościół Trójcy Świętej oraz dawny pałac z rozległym 
ogrodem, dziś służący jako ośrodek rekreacyjny. 

Karłów – centrum Gór Stołowych, miejscowość z parkingiem oraz Parkiem 
Dinozaurów (30 modeli dinozaurów naturalnej wielkości). 

Łężyce – wieś założona w XIII wieku przez panów z zamku Homola. Ciekawostką jest 
barokowy kościół św. Marii Magdaleny z gotyckim posążkiem madonny z XV wieku, 
barokowymi ołtarzami, obrazami i  drewnianymi rzeźbami z XVIII wieku.

Lewin Kłodzki – ośrodek historyczny miasta wpisany jest na listę zabytków, znajduje 
się tu również kamienny wiadukt kolejowy z 1905 roku. Niedaleko położone są 
niewielkie ruiny zamku Homola z XIII wieku, który w trakcie wojen husyckich był 
główną siedzibą husytów w Kłodzku, a następnie został zdobyty i zburzony.

Kłodzko – pierwotne drewniana osada, która następnie zmieniła się w miasto 
– ważny ośrodek życia kulturalnego, społecznego i duchowego. Twierdza Kłodzka 
– zespół obronny z XVII wieku – swój dzisiejszy wizerunek uzyskała pod koniec 
XVIII wieku, następnie służyła jako koszary i więzienie. Twierdza ma powierzchnię 
wynoszącą niemalże 20 ha i jest największym zespołem fortyfikacyjnym tego typu 
na Dolnym Śląsku. Zachodnia i południowa część twierdzy są dostępne dla 
zwiedzających. Kolejne interesujące zabytki: Podziemna Trasa Turystyczna 
Tysiąclecie Państwa Polskiego; średniowieczny most gotycki; ratusz; Muzeum 
Ziemi Kłodzkiej; kościół parafialny Wniebowzięcia NMP z elementami gotyckimi 
i bogatymi barokowymi zdobieniami; klasztor franciszkański z kościołem Matki 
Boskiej Różańcowej. 

Kudowa-Zdrój – najstarsza miejscowość uzdrowiskowa w Polsce i Europie. Dziewięć 
źródeł wód mineralnych pomaga w leczeniu chorób serca, układu krążenia oraz 
układu oddechowego, problemów z tarczycą czy otyłości. Rozległy Park Zdrojowy 
z dominującą pijalnią wód mineralnych otoczony jest licznymi kawiarniami, 
restauracjami i sklepikami. W samym centrum uzdrowiska znajduje się Aquapark 
– kryty kompleks basenowy dostępny również dla osób niepełnosprawnych. 
Znajduje się tu basen rekreacyjny, wanny z hydromasażem, basen pływacki, 
zjeżdżalnia o długości 90 m, brodzik dla dzieci i inne wyposażenie sportowe. 
Nieopodal Parku Zdrojowego znajduje się rodzinne Muzeum Zabawek z eksponatami 
z XIX i XX wieku. Obiektem wyjątkowym nie tylko na polską skalę jest Muzeum Żaby. 
Kolejną ciekawostką jest grota solno-jodowa, w której naturalna sól morska stwarza 
niezwykle zdrowy klimat.

Pstrążna – wieś założona przez czeskich osadników w XIV wieku stała się następnie 
częścią hrabstwa kłodzkiego. W gminie znajduje się kościół ewangelicki św. Trójcy 
oraz Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – Skansen w Pstrążnej. Stała 
ekspozycja składa się z zabytkowych obiektów drewnianych z regionu Sudetów wraz 
z zachowanymi meblami i narzędziami z XVIII–XX wieku. Częścią skansenu jest 
również wiatrak, kuźnia i gospoda. Atrakcję turystyczną stanowi restauracja oraz 
przyległy staw, gdzie można złowić sobie pstrąga.

Radków – najstarsze miasto Powiatu Kłodzkiego, w centrum którego znajduje 
się zabytkowa średniowieczna zabudowa miejska, zachowane mury miejskie, 
późnogotycki kościół św. Doroty z połowy XVI w. oraz wczesnorenesansowy ratusz. 
Zalew to niedaleki zbiornik wodny z kąpieliskiem oraz wypożyczalnią sprzętu 
wodnego; rozpościera się stąd piękny widok na grzbiet Gór Stołowych.

Ratno Dolne – siedziba rodu Panowniców, zniszczona przez Szwedów w trakcie 
wojny trzydziestoletniej, przebudowana w 1563 jako renesansowy pałac. Obecnie jest 
własnością prywatną. 

Stara Łomnica – renesansowy dwór z wieżą mieszkalną z XIV–XV wieku.

Szczytna – pierwotnie ośrodek tkacki, w połowie XIX wieku założono tutaj hutę 
szkła. Obecnie w hucie produkuje się szeroki asortyment kryształowych przedmiotów 
– dmuchanych oraz prasowanych. Nad miastem góruje Szczytnik (589 m n.p.m.) 
z neogotyckim zamkiem Leśny Kamień, postawionym w latach 1831–1837. Dla 
zwiedzających dostępna jest wyłącznie kaplica zamkowa. Nieopodal znajduje się 
droga krzyżowa. Kolejną ciekawostką jest barokowy kościół św. Jana Chrzciciela 
z połowy XVIII wieku oraz figura św. Jana Nepomucena z roku 1711, znajdująca się 
na moście. 

Wambierzyce – najsłynniejsze maryjne miejsce pielgrzymkowe – śląskie Jeruzalem. 
Bazylika pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny była wybudowana pod koniec 
XVII wieku w stylu włoskiego baroku. Najcenniejszym dziełem jest gotycka figurka 
Matki Bożej z Dzieciątkiem z drugiej połowy XIV wieku. Do wsi prowadzi dziewięć 
bram, 135 kaplic oraz wiele kapliczek i krzyży rozrzuconych po okolicznych wzgórzach. 
Droga krzyżowa jest jedną z najpiękniejszych i największych w Europie i posiada 
79 przystanków. W gminie znajduje się również ruchoma szopka zawierająca 
800 figurek. W Skansenie Sprzętu Rolniczego i Mini ZOO, które powstały na terenie 
byłej posiadłości ziemskiej, wystawione są różnego rodzaju przedmioty domowego 
użytku, stare pojemniki i maszyny rolnicze, ludowe meble, bronie historyczne oraz 
wiele innych interesujących eksponatów.

Zieleniec – malownicze górskie miasteczko stanowi centrum sportu i rekreacji, 
jeden z największych ośrodków narciarskich w Polsce.

Złotno – niedaleko gminy znajduje się zalesiona dolina Kamiennego Potoku 
z interesującymi piaskowcowymi formacjami skalnymi.

Żelazno – znaczącym zabytkiem jest gotycki kościół św. Marcina otoczony murem 
obronnym, obronna wieża mieszkalna z XIV wieku oraz pałac barokowy z XVIII 
wieku. Na szczycie wzgórza Wapniarka (518 m n.p.m.) znajduje się drewniana wieża 
widokowa.


