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SPORTUJ S NÁMI                                                                        SPORTUJ  S  NÁMI 

 

 
Datum: sobota 31. května 2008. 
 
Odjezd  autobusem od pardubického hlavního nádraží v 8.00 hod. 
 Autobus jede po trase Pardubice, Hradec Králové, Jaroměř, Česká Skalice, Náchod, 

Kudowa-Zdrój, Osiedle Moniuszki, Lisia Przelęcz, Karlów (předpokládaný příjezd 
do 11.00 hod.). – Autobus pokračuje na parkoviště pod hrází vodní nádrže 
Radkowski Zalew. 

      
Trasa:  Od parkoviště v Karlově strmý výstup (pěšina, schody) ke vstupu do skalního města 

Velké Hejšoviny (žlutá značka), po průchodu vstupní branou (chatka) pokračování 
podle vyznačeného okruhu. Podle posledních informací je okruh veden po nově 
upravené trase s mnoha výhledy a končí na červeně značené turistické cestě. Po ní 
doleva (východním směrem) ke skalnímu útvaru Kamień Popielny, přes silnici dále 
po červené zn. Pustou stezkou (Pusta ŚcieŜka) až ke křižovatce s modrou značkou. 
Po ní doleva až k paloučku, kde stávala bývalá česká osada Malý Karlov (zřetelné 
ruiny chalup), kde odbočíme po žluté značce doprava údolím Pošny (Skalní vrata, 
vodopád Pošny), kterým sejdeme až ke hrázi vodní nádrže Radkowski Zalew 
(parkoviště). Je to poměrně krátká túra – cca 12 km – s náročným výstupem (na 
Velkou Hejšovinu) i prudkým klesáním (kolem Pošny). 

 
 Na parkovišti čeká autobus, který (předpoklad) v 15.00 hod. pokračuje do Vambeřic 

(Wambierzyce). Po prohlídce a případném výstupu na Kalvárii odjezd v 16.30 hod. 
 
Návrat autobusem z Vambeřic směr Polanica-Zdrój s odbočkou ve směru Szczytna, 

Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Náchod, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice; 
předpokládaný příjezd v 19.30 hod.  

     
Možnosti občerstvení: Karlów, Radkowski Zalev, Wambierzyce.  
 
Mapy:  Nejvhodnější modrá „Góry Stołowe a Broumovské stěny“ (KČT, Rosy – 1:25 000), 

příp. zelená   „Broumovsko, Góry Kamienne a Stołowe“     (KČT č. 26    – 1:50 000).  
 
Upozornění: 

Za prohlídku skalního okruhu na Velké Hejšovině se vybírá vstupné ve výši 
5 PLN! (zlevněné vstupné bez bližšího určení 2 PLN). 
 

Cena: členové dospělí 100,- Kč; děti 50,- Kč; ostatní 150,- Kč. 

Přihlášky: přijímá D. Ehrenbergerová, tel. domů 466 260 913, do práce 466 670 932, nebo 
466 670 410 (ústředna), e-mail do práce: ehrenbergerova@szs.pardubice.cz. Při odhlášení od 
14. dne před termínem a při nedostavení se k autobusu zaplatí každý stanovenou cenu zájezdu 
v plné výši. 
 
Trasu připravil a výlet vede: Karel Vytřas (mobil 608 241 744). 
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Turisticko-vlastivědný text. 
 
Karlów (Karlov): Turistické centrum Stolových hor v nadmořské výšce 750 m. Osada byla založena 

v r. 1730 na příkaz císaře Karla VI., který místo v blízkosti staré hájovny osídlil dvanácti 
kolonisty. V r. 1790 major B. von Rauch s místním rychtářem a majitelem krčmy F. Pabelem 
začal připravovat zpřístupnění vrcholu Hejšoviny. V r. 1836 postavena hospoda Pod 
Hejšovinou, později další restaurace a turistické chaty. Zděná hájovna (dnes rekreační objekt) 
z konce 18. stol., portál z r. 1807, později přestavěná. Staré dřevěné  a zděné domy (též pošta) 
z 18. a 19. stol. 

 
Szczeliniec Wielki (Velká Hejšovina): Nejvyšší vrchol Stolových hor (919 m) a jejich nejatraktivnější 

místo. Je tvořen plošinou o rozměrech ca. 600 × 300 m s krásným skalním městem. S Malou 
Hejšovinou (Szczeliniec Mały, 895 m) tvoří dvojvrchol, rozdělený průsmykem (867 m). Na 
vrcholu se na třech úrovních tyčí skály fantastických tvarů; vedle hlubokých puklin a průrev 
(např. Piekielko, Diabelska Kuchnia, Czyściec) jsou labyrinty, tunely a ojedinělé skalní 
útvary, které jsou pojmenovány podle jejich tvarů (Wielbląd, Sloń, atp.). Na vrcholek vede 
stezka s 665 schody, kterou vybudoval hostinský z Karlova Franz Pabel s majorem B. von 
Rauchem. Od r. 1813 byl F. Pabel oficiálně průvodcem po vrcholu a za prohlídku okruhu 
vybíral vstupné. Od konce 18. stol. se Hejšovina stala velkou turistickou atrakcí, navštívilo ji 
též mnoho významných osobností (pruský král Bedřich Vilém II., Johann Wolfgang Goethe 
a další). V současné době se za přístup na Velkou Hejšovinu platí vstupné a prohlídka je 
možná pouze po vyznačené trase. Malá Hejšovina je pro turistiku zcela uzavřena. Oba vrcholy 
jsou součástí přírodní rezervace Park Narodowy Gór Stolowych. 

 
Skalne Wrota: Horní část údolí Pośny ve výšce 560-580 m. Ve skalnaté dolině starý bukovo-smrkový 
 porost. Údolím vede Pusta ŚcieŜka. 
 
Wodospady Pośny (vodopády Pošny): Skalnatá a zalesněná soutěska Pošny, která tu vytvořila řadu 

vodních kaskád (některé z nich byly uměle navýšeny a napouštěny; mechanismus umělých 
vodopádů spouštěl hostinský z dnes již neexistující krčmy v Karlówku – Malém Karlově). 
Bylo to jedno z velmi atraktivních míst ve Stolových horách. Po podchycení vodních pramenů 
kaskády zanikly. 

 
Wambierzyce (Vambeřice): Ves (380 m) a nejznámější mariánské poutní místo v Sudetech, založené  

podle pověsti již v r. 1218 (s tímto datem se pojí legenda o kultu zázračné madony). 
V písemných dokumentech je ves zachycena v r. 1330 jako vlastnictví kladských johanitů. 
Mariánský kult se rozšířil v 15. století, ale byl přerušen husitskými výboji a třicetiletou 
válkou. V r. 1677 se ves stala majetkem Daniela Paschasia Osterbergera von Osterberg, který 
založil kostel. V r. 1678 objevený pramen před kostelem byl prohlášen za zázračný. V r. 1681 
se začala stavět Kalvárie , od r. 1693 byly pořádány pášijové hry. Po dokončení stavby (1710) 
byly Vambeřice nazývány slezským Jeruzalémem a staly se jedním z nejnavštěvovanějších 
poutních míst ve Slezsku. V r. 1936 papež Pius I. povýšil kostel na městskou baziliku a v roce 
1980 papež Jan Pavel II. korunoval sošku P. Marie Vambeřické. Vesnice se svými devíti 
branami, kostelem, 135 kaplemi a jinými objekty podél trasy Kalvárie, Křížové cesty 
a cestiček P. Marie představuje jeden z nejzajímavějších příkladů architektonicky ztvárněné 
krajiny. Barokní kostel Navštívení Panny Marie z let 1715-1717 s velmi bohatým a cenným 
barokním zařízením ( oltáře, kazatelna, sochy, obrazy aj.) z 18. stol. Nejcennějším uměleckým 
dílem je gotická soška P. Marie a děťátkem  z 2. pol. 14. stol. Bohaté průčelí je zdůrazněno 
monumentálním schodištěm. Na Kalvárii je umístěno malé muzeum. U kostela, v celé vesnici 
a na okolních kopcích kapličky z 18. a 19. stol. Ve vsi pohyblivý betlém stavěný od r. 1882, 
obsahuje asi 800 figurek, z nich 300 pohyblivých. Množství dřevěných a zděných domů z 18. 
a 19. stol., v ulici Wiejskiej u čp. 29 kamenný smírčí kříž.  

 
 


