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Hrad Czocha

Je těžké najít objekt více poznamenaný pohnutou
historií slezských zemí než Zámek Czocha. Byl
postaven v roce 1247 na příkaz českého krále Václava I. Od roku 1319 jej po dobu 70 let ovládali knížata
piastovští Jindřich I. Javorský a Boleslav II Malý.
Poté se objekt vrací do Čech a řídí jej následující
rytířské rody. Nejdelší období vládl klan Nostitzů.
V roce 1909 dochází k charakteristické změně zchátralý zámek kupuje drážďanský výrobce doutníků Ernst Gütschow za 1,5 milionu marek.
S pomocí berlínského architekta Bodo Ebhardtaa
obnovuje jeho „historický“ vzhled z roku 1703.

Doporučené restaurace
Restaurace Uczta na Zámku Czocha:
www.zamekczocha.com
Zielony Piec v Leśné:
www.facebook.com/restauracjazielonypiec
Restaurace Babie Lato: www.facebook.com/Restauracja-i-noclegi-Babie-Lato-1498039923623299

Doporučené ubytování
Hotel Zamek Czocha: www.zamekczocha.com
Hotel Tęczowa: www.facebook.com/TeczowaHRC
Czocha Camping: www.czocha-camping.pl

Doporučené atrakce v okolí

Skupuje umělecké předměty, které mají vysokou
hodnotu. Když v březnu roku 1945 zámek opouští,
odnáší si tu nejcennější část vybavení, ačkoli
zanechává mnoho neocenitelných relikvií, které jsou
v neklidných poválečných dobách rozkradeny. Svou
stopu na zámku zanechala rovněž armáda – během
2. světové války v něm sídlila Škola šifrantů Abwehru.
Po změně hranic byl objekt utajen a zmizel z map
– v roce 1952 v něm úřady Polské lidové republiky
založily Vojenský rekreační dům. Dnes je veřejně
dostupný jako hotelové a konferenční centrum.

Náměstí v Gryfów Śląski (9 km)
Historické centrum s renesanční radnicí ze 16.
století, činžovními domy přestavěnými v barokním
stylu v 18. století a kašna se čtyřmi grify (symbol
města).
Lázeňský dům ve Świeradów-Zdrój (24 km)
Lázeňský dům z 19. století se může pochlubit nejdelší
procházkovou halou na Dolním Slezsku zdobenou
vitrážemi a polychromy s květinovými motivy.
Geopark v Krobici (22 km)
Podzemní turistická trasa v tunelech bývalého dolu
„Sv. Jan“ s expozicí o historii hornictví, nástrojích
používaných horníky a jejich každodenním životě.
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Historie hradu Wleń (Lenno) to je více než 850 let
historie cihlového obranného sídla tyčícího se
Wleniem na Zámkové hoře. Ještě před stavbou
kamenného hradu byla na tomto místě tvrz (podle
zjištění archeologů již v 10. století), obehnaná obranným valem.
V roce 1155 byl v tzv. Vratislavské bule, kterou papež
Hadrián IV. vzal pod ochranu vratislavského
biskupství, mezi slezskými kastelány uveden „Valan“
- neboli Wleń. V té době, v oblasti místní pevnosti, již
zajisté stál kostel Blahoslavené Panny Marie (na
jeho místě – na úpatí hradu – stojí nyní kostel sv.
Jadwigi). Podle nejnovějších zjištění byla již kolem
roku 1160 knížetem Boleslavem Vysokým zahájena
stavba první zděné hradní budovy, která je označována jako „románský dům“. Tento objekt je považován v současné době za nejstarší sekulární budovou
ve Slezsku, a zároveň jeden z nejstarších hradních
objektů v celém Polsku (stavba cihlových hradů
v Legnici a Vratislavi byla zahájena později).
Kromě samotné budovy byla tehdy postavena
kamenná hradba, která však nebyla pokryta vápennou maltou, ale hlínou. Na počátku 13. století byl
hrad Wleń rozšířen. Přímo u „románského domu“
byla postavena nevelká kaple, která měla soukromý

charakter a sloužila obyvatelům hradu. Pravděpodobně ve stejné době byla oblast horního hradu
z jihu uzavřena stavbou šestihranné obranné věže
(tzv. bergfried).
Nejpozději na začátku 14. století byla v severovýchodním rohu hradu postavena čtyřstranná obytná věž,
která dodatečně chránila vstupní zónu do horního
hradu (zbytky tohoto bývalého vchodu jsou viditelné
dodnes - současná brána vedoucí do hradu funguje
na úplně jiném místě a byla postavena v 19. století).
Do konce 14. století byl postaven velký středověký
Zámecký dům, který se tyčí podél východní části
obvodové zdi horního hradu. Tato budova měla tři
patra - v nejnižších z nich byly umístěny hospodářské
a skladovací místnosti, nahoře se nacházely obytné
a reprezentativní místnosti.
Kromě toho – jižně od kaple byla postavena malá
budova – v pramenech označovaná jako Kinderstube
- a kuchyň. Koncem 15. století získal hrad Wleń svou
pozdně středověkou podobu. Byla rozebrána šestiboká obranná věž (možná kvůli hmotnosti této
budovy postavené na popraskané skále), která byla
nahrazena novou válcovou Bergfriedovou věží
(z velké části dochovanou dodnes).
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Zástavba horního hradu byly dále zahušťována –
mezi dávným „románským domem“ a středověkou
věží byla postavena další budova. V tomto období se
horní hrad stal modelovým příkladem tzv. hradu s
okolní zástavbou – obytné, užitkové a další budovy
byly postaveny tak, že alespoň jedna z jejich zdí byla
vnější obvodová zeď.

dobách už bývalá kaple rozhodně neplnila svou
sakrální funkci. Ve stejném století byla vstupní zóna
do horního radu (mezi obytnou věží a velkým gotickým domem) zakryta valenou klenbou a získala
podobu průchozí síně. V té době byla na středním
hradu postavena nová budova – pravděpodobně
s hospodářskou funkcí.

S největší pravděpodobností již v 15. století byla
realizována první opevnění středního hradu. V 16.
století byla největší investicí do horního hradu
přestavba budov u západní obvodové zdi na západní
křídlo, které ústilo na nádvoří s ambity. V těch

Hrad byl zničen během třicetileté války – v roce 1646
– a od té doby zůstal v ruinách.

Doporučené restaurace
Villa Greta: www.villagreta.pl
Zájezd Wojciechów: www.zajazdwojciechow.pl
Niezapominajka w Łupkach: www.facebook.com/Dworek-Niezapominajka-w-%C5%81upkach-1238614242823256/

Doporučené ubytování
Palác Lenno:
https://paac-lenno-pensionat-lenno-cafe-lenno.business.site/
Polna Zdrój: www.polnazdroj.com
Knížecí Palác Wleń: www.palacwlen.pl

Doporučené atrakce v okolí

Švýcarsko Lwówecka (15 km)
Největší po Stolových horách skupenství pískovcových
skalních forem a labyrintů v Sudetech. Malebné
místo pro pěší turistiku, cykloturistiku a horolezectví.
Přehrada Pilchowice (10 km)
Nejvyšší kamenná a klenutá přehrada a druhá
nejvyšší vodní přehrada v Polsku, nedaleko
polského města Pilchowice.
Kouzelná Pławna (8 km)
Svět pohádek a legend, vytvořený malířem Dariem
Milinským. Centrum uměleckých akcí a workshopů.
Pro děti i dospělé atrakce jako: Zámek slezských
legend, Rytířský hrad, Noemova archa.
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Hrad Kliczków

V malém Kličkově stojí totiž impozantní komplex,
který ve své podobě odkazuje na slavné francouzské
zámky. A přestože nedaleká Kwisa má daleko do
Loiry, samotný objekt se nemá za co stydět a mohl by
svým prvotním vzorům úspěšně konkurovat. Zpočátku zde stála pohraniční pevnost, která spolu
s podobnými pevnostmi měla chránit Knížetství
Świdnicko-Jaworské. Brzy, ve 14. století, změnila
budova svůj charakter na zámek a statek.
Následné vládnoucí rody, včetně zvláště zasloužilých Rechenberků, kteří zámek rozšířili a přizpůsobily měnícím se dobám. Na konci 19. století získal

Doporučené restaurace
Restaurace Boletus na zámku Kliczków:
www.kliczkow.com.pl/restauracja-boletus
Gospoda Kruszyna: www.kruszyna.com.pl
Manufaktura Pizzy i Podpłomyka na Knížecím
Folwarku: www.kliczkow.com.pl/manufakturapizzy-i-podplomyka-na-folwarku-ksiazecym

Doporučené ubytování
Zámek Kliczków: www.kliczkow.com.pl
Knížecí Folwark:
www.kliczkow.com.pl/folwark-ksiazecy
Gospoda Kruszyna: www.kruszyna.com.pl

Doporučené atrakce v okolí

komplex dnešní podobu. Bylo to módní místo, do
kterého přicházela smetánka německé aristokracie.
Zámek byl obklopen obrovským, osmdesátihektarovým parkem v anglickém stylu. To právě zde se
nachází nejzajímavější, jedinečný v měřítku celé
země, prvek tohoto komplexu. Kníže Fridrich zu
Solms-Baruth se rozhodl kromě tradičního na větších
panstvích mauzolea vytvořit i hřbitov pro své
oblíbené koně. Dnes již jejich vzpomínku připomínají
pouze dva dochované náhrobky – dříve jich tu bývalo
asi tucet. Přestože jsou zničeny, stále přitahují
turisty a hosty Konferenčního a volnočasového
centra, které se dnes na zámku nachází.

Železniční viadukt v Bolesławcu (12 km)
Kamenný železniční viadukt svou architekturou
odkazuje na římské akvadukty. S délkou 489 m je to
největší objekt tohoto typu v Polsku.
Bolesławiec – město keramiky (13 km)
Město známé po celém světě svými tradičními
keramickými výrobky, jejichž tradice sahá
několika století.
Skanzen Kruszyna (18 km)
Jedinečnou atmosféru v Kruszyně vytvářejí nejen
chutná jídla, ale také výstava předmětů, které
uchovávají vzpomínku na staré časy: staré nádobí
a další domácí zařízení.

Den

3

Hrad Grodziec
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Hrad Grodziec

První tvrz na vyhaslé sopce vyčnívající téměř 400
metrů nad mořem existovala ještě v dobách slovanského kmene Bobřanů. Současná prostorová dispozice hradu Grodziec vznikla v roce 1470 díky legnickému knížeti Fridrichovi I. Majestát jednoho
z nejkrásnějších goticko-renesančních sídel ve
Slezsku se stal jeho prokletím. Po staletí přitahovala nové útočníky.
Zatíženi náklady na jejich údržbu se obyvatelé okolních vesnic rozhodli odstranit z povrchu země
problematický hrad, a zahájili demolici. Tento cíl

Doporučené restaurace
Restaurace na Hradě Grodziec:
www.new.grodziec.net
Gospoda Kruszyna: www.kruszyna.com.pl
Restaurace v Paláci Brunów: www.brunow.pl

Doporučené ubytování
Hrad Grodziec: www.new.grodziec.net
Monte Cuma: www.montecuma.pl
Palác Brunów: www.brunow.pl

Doporučené atrakce v okolí
Kovářská věž ve Złotoryji (17 km)
Fragment obranného komplexu Złotoryja postavený

naštěstí realizovali jen z poloviny. V roce 1800, po
zajištění fragmentů zříceniny, obnově hlavní části
a dovybavení, se Grodziec stal prvním místem
v Evropě, které bylo speciálně připraveno pro turisty.
O sto let později, díky důkladné přestavbě, získal
zpět svou původní slávu a otevření vytvořeného zde
muzea provedl sám císař Vilém II za účasti ministrů
a početného dvora. Svůj turistický charakter si hrad
zachoval dodnes a nabízí nejen prohlídky, ale i přenocování a organizaci akcí.

ve 14. století. V současné době je bašta, vlastně
věž bývalé Horní brány, otevřena návštěvníkům
jako vyhlídkový bod.
Bolesławiec - město keramiky (23 km)
Město známé po celém světě svými tradičními
keramickými výrobky, jejichž tradice sahá
několika století.
Ostrzyca Proboszczowicka (22 km)
Kopec vysoký 501 m n.m., Přírodní rezervace,
vizitka Země vyhaslých sopek. Pozůstatkem
dávné vulkanické aktivity jsou zbytky komína
vyhaslé sopky.

