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Hrad Bolków

Bouřlivá historie hradu Bolków začala na konci 13.
století. Více než sto let zůstával v držení následných
knížat piastovských a plnil zodpovědnou funkci
státní pokladny. Následně objekt jednou za několik
desítek let měnila majitele. Během této doby byl
mnohokrát obléhán a také přestavěn, přizpůsobujíc
jej měnícím se funkcím. Do dnešní doby se zachovala pětadvacet metrů vysoká, charakteristická hradní
věž, která se tyčí nad okolím. Byla postavena na
kruhovém půdorysu, ale jihozápadním směrem měla
tvar klínu (tzv. zobák). Ten měl chránit budovu před
dělostřeleckou palbou, způsobujíc klouzání kulí
a zároveň zpevnění stěn. Ve věži se navíc nacházela

Doporučené restaurace
Karczma u Macieja: www.karczmaumacieja.pl
Pivovar Roch: www.facebook.com/BrowarRoch
Pivovar Miedzianka: www.browar-miedzianka.pl

Doporučené ubytování
Pivovar Miedzianka: www.browar-miedzianka.pl
Hotel Karczma u Maciej: www.karczmaumacieja.pl
Villa Elizabeth v Bolkowě:
www.villaelizabethbolkow.com

Doporučené atrakce v okolí
Zámek v Roztoce (11 km)
Barokní sídlo palácového typu z 16. století je

hluboká hladomorna, do které byli vhazováni trestanci.
Ponecháni osudu obvykle přežili asi týden. Ti, obdařeni zvláštní vůlí přežití, olizovali vodu ze stěn, výrazně si tak prodlužujíc své utrpení. Přestože opuštěný
objekt po téměř dvě století znatelně chátral, dnes
představuje významnou turistickou atrakci. Děje se
tak především díky nadšencům, navazujícím na
rytířské dědictví hradu. Pořádají se zde festivaly
a turnaje, po celý rok můžete obdivovat muzejní
expozici a vychutnávat si nádherný výhled do okolí.
Své místo si hrad Bolków našel rovněž v literatuře,
hudbě a ﬁlmu.

součástí bývalého panství hrabat z rodu Hochbergů.
V současné době je objekt částečně zpřístupněn
veřejnosti a má projít komplexní revitalizací.
Kostel Míru v Jaworu (18 km)
Barokní dřevěný evangelický kostel ze 17. století,
jehož interiér skrývá starožitné zařízení vč. varhan,
kazatelny a křtitelnice. Objekt ze seznamu světového dědictví UNESCO.
Barevná jezera v Rudawy Janowickie (17 km)
Fenomén v evropském měřítku, čtyři barevná jezera
(žluté, zelené, modré, fialové), která se vytvořila
v bývalých vykopávkách pyritových dolů.
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Hrad Grodno

Na vrcholu pohoří Choina, jako by střežíc hranici
mezi Horami Sovími a Valbřišskými, se tyčí nádherně
situovaný hrad Grodno. V jeho dějinách se historie
mísí s legendou tak, že je často obtížné oddělit jednu
od druhé. Pravděpodobně jeho prvním majitelem byl
Boleslav I, ačkoli o tom neexistují žádné důkazy.
Faktem je, že stejně jako další nedaleké hrady se
z rukou piastovských dostal do rukou České koruny.
A když jej pak převzaly rytířské rody, na více než sto
let jej obrostla pochmurná sláva loupežnického
hradu. Další historie Grodna nebyla o nic méně

Doporučené restaurace
Karczma Rycerska na hradě Grodno:
www.zamekgrodno.pl
Restaurace v Paláci Jugowice:
www.palacjugowice.com
Restaurace Fregata: www.facebook.com/FregataTA

Doporučené ubytování
Hrad Grodno: www.karczma.zamekgrodno.pl
Hotel Maria Antonina: www.hotelmariaantonina.pl
Palac Jugowice: www.palacjugowice.com

Doporučené atrakce v okolí
Podzemní město Osówka (15 km)

bouřlivá. Budova přecházela z jedných rukou do
druhých, byla rozšiřována, ničena, pálena. Postupem
času ztratila svůj strategický význam.
Nakonec zchátrala tak, že se ji místní rolníci rozhodli
vykoupit, aby po demolici získali stavební materiál
na prodej. Za svou záchranu hrad Grodno vděčí
profesoru Janu Gustawu Büschnigovi z Vratislavi.
Po roce 1824 byl objekt zajištěn před další devastací
a následné generace mu dodaly turistický charakter.

Nejdelší z turisticky dostupných fragmentů komplexu hal a přístřešků, postavených během realizace
projektu „Riese“, celková délka doposud odhalených
chodeb je cca. 1700 m.
Valimské štoly (10 km)
Skupina cca. 500 m tajemných podzemních chodeb,
které byly vytvořeny v rámci nacistického projektu
„Riese“ v Sovích horách.
Rozhledna na Velké sově (19 km)
Vysoká až 25 m rozhledna z počátku 20. století
stojící na vrcholu nejvyššího kopce Sovích hor,
odkud můžete obdivovat panorama okolí, včetně
Krkonoš se Sněžkou.
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Pokud by se Boleslav I. Ukrutný dnes podíval na
zámek Książ, zajisté by pro něj bylo těžké uvěřit, že
toto nádherné sídlo bylo na konci 13. století jeho
knížecí pevností. Skutečnost, že to byl kdysi obranný
piastovský hrad, se zdá být připomínána pouze díky
bezpečnému umístění v rokli a v ohybu Pełcznicy.
Stačí říci, že opevnění obklopující pevnost v 17.
století bylo přestavěno na zahradní terasy a zbývající
opevnění a samotný zámek, jak zvenčí, tak zevnitř,
nesou stopy pravděpodobně všech architektonických stylů, které existovaly mezi 13. a 20. stoletím.
Svou stopu zanechaly i hitlerovské časy, kdy bez

ohledu na okolí zde probíhaly investice, dodnes
zahalené tajemstvím.
Zámek a jeho podzemí však nejsou jedinými atrakcemi Książa. Pěší turisté zde najdou nádherné zahrady
a park, majestátní stáje a palmový dům, stejně jako
kilometry značených tematických tras. V rámci Książańského národního parku můžete zajít do arboreta
- Sudetské Dendrologické zahrady nebo do přírodní
rezervace Przełomy pod Książem. Výlet na jih podél
soutěsky Książ je zase šancí najít druhý, trochu
zapomenutý hrad s mimořádně zajímavou a romantickou historií.
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Starý Książ, jak se o tomto místě říká, je hrad postavený na konci 18. století na troskách z dob Piastů.
Říšský hrabě Hans Heinrich von Hochberg podlehl
romantickým trendům natolik, že vedle nového gotického hradu s turnajovým náměstím nařídil vytvoření
fragmentů umělých ruin. Vrcholem slávy tohoto
místa byl pravděpodobně rytířský turnaj roku 1800,

Doporučené restaurace
Restaurace Książęca: www.zamekksiaz.pl
Gospoda Hubertus: www.mirjan.pl/gospoda-hubertus
Dworzysko: https://dworzysko.pl

Doporučené ubytování
Hotel Książ: www.ksiaz.walbrzych.pl/turystyka
Hotel Zamkowy: www.zamekksiaz.pl
Starý důl ve Valbřichu: www.starakopalnia.pl

Doporučené atrakce v okolí
Starý důl ve Valbřichu (12 km)
Největší postindustriální turistická atrakce v Polsku,

kterému přihlížel pruský král Fridrich Vilém III.
Bohužel, přestože byl hrad ještě před válkou dokonce uváděn na pohlednicích, byl v roce 1945 vyhozen
do vzduchu. Umělé ruiny se proměnily v opravdové
a objekt navždy zmizel ve stínu velkého souseda.

a také místo pro vzdělávací aktivity a pořádání
mnoha uměleckých výstav.
Železniční muzeum ve Slezsku (20 km)
Muzeum v historickém lokomotivním depu v Jaworzyně Śląské, ve kterém je shromážděno celkem
více než 140 železničních vozidel z konce 19. století
do 70. let 20 století.
Kostel Míru ve Svidnici (18 km)
Barokní dřevěný evangelický kostel ze 17. století
Interiér ukrývá historické varhany a bohatě zdobený
oltář. Objekt ze seznamu světového dědictví
UNESCO na Dolním Slezszku.

