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Ve 4. díle jsem popsal strastiplné lednové putování Rychlebskými horami na sněžnicích,
které nakonec neplánovaně skončilo v Złotém Stoku. Tento 5. díl bude poměrně krátký, tak jako
byla kratičká naše třetí etapa, která nás dovedla do Javorníku. Poznali jsme během ní nejodlehlejší
kout českého Slezska - samotný konec javornického výběžku. Rok 2019 byl pro naše plánování
poměrně složitý. Na jaře jel Pepa na měsíc do jáchymovských lázní, aby tam léčil svoje záda. V
červnu jsem pak zase odjel na měsíc já na Mistrovství světa v ženském fotbale ve Francii. V
červenci jsme i s Pepou jeli na Mazury, kde jsme uspořádali našemu spolužákovi rozlučku se
svobodou. A v srpnu jsme pak byli na jeho svatbě na Valašsku. Proto jsme se začátkem dubna
poměrně spontánně rozhodli uspořádat kratičkou dvoudenní etápku těsně před odjezdem Pepy do
lázní, protože bylo jasné, že další možnost vyrazit budeme mít až v září. Jelikož je spojení do
Złotého Stoku poněkud komplikovanou záležitostí, vyrazili jsme z Prahy už navečer. Jízdu
expresem do Ústí nad Orlicí jsme trávili opět v jídelním voze a k večeři si dali výborné špenátové
lasagne a tři malé Plzně. Dalším vlakem jsme dojeli do pohraniční stanice Lichkov, kde jsme
vystoupili pár minut před půlnocí a hned u nádraží sebou praštili do trávy, abychom se na pár
hodin prospali. Ač byl začátek dubna, byla ranní teplota vcelku příjemná, jaká pohoda oproti
lednovému spaní venku! Já nejsem vůbec ranní člověk a běžně je pro mě vstávání kolem sedmé
hodiny nadlidským úkolem, ale tohle lichkovské ráno v probouzejícím se jaře bylo jedno z těch
nejkrásnějších. Rychle jsme se sbalili a vyrazili prvním vlakem do Polska, ten ale bohužel končil
hned za hranicí, v ještě větší pohraniční stanici Międzylesie. Zde jsme měli hodinu čas, a tak jsme
neváhali a zamířili na rychlou prohlídku.

Obr. vlevo – na etapu jedině jídelákem!

Obr. vpravo – probuzení v Lichkově

Międzylesie, německy Mittelwalde, je malým městem na samém jihu Kladska, které od
druhé světové války tvoří polský výběžek v českém území. Původně bylo Kladsko součástí Čech,
ale v roce 1742 bylo spolu s většinou Slezska připojeno k Prusku. Druhá světová válka
neznamenala jen odsun původních německých obyvatel, změnu státní příslušnosti z Německa na

Polsko, ale i naprostý úpadek tohoto města, které nabylo na významu po vybudování velké
pohraniční stanice v roce 1875. Hranice mezi Polskem a Československem se totiž stala
nepřekonatelnou bariérou a k obnovení přeshraničního provozu došlo až v roce 1959! Dnes je
Międzylesie velmi ospalým městem, ale nabízí pár zajímavých památek k vidění. Tou hlavní je
zámek, rozsáhlá stavba s dvěma křídly barokními a jedním renesančním, který je bohužel v
celkem špatném stavu, ale prochází postupnou rekonstrukcí. Jeho nádvoří je volně přístupné,
nachází se zde kavárna a restaurace. Zámek tvoří dominantu Rynku, spolu s kostelem Božího
těla, který je s ním zajímavým způsobem stavebně propojen. Na Rynku se dále nachází pár
hezkých domů, bohužel jak je v Polsku zvykem hodně ošuntělých, a krásný Mariánský sloup z roku
1698. V boční uličce se pak nacházejí dva dřevěné Tkalcovské domky z 18. století. Původně zde
domků stávalo sedm, ale pět jich bylo zbořeno v 70. letech. Zbylé dva se zrovna za naší návštěvy
rekonstruovaly. Zaujal nás také místní fotbalový klub s názvem Sudety. Je vidět, že Poláci chápou
pojem Sudety převážně jen v jeho nejužším a původním významu, tedy jako označení pohoří, a
nenese pro ně negativní konotace, tak jako tomu bylo od dob národnostních rozbrojů u nás.
Hodinka na rychlou prohlídku města vcelku postačovala a tak jsme se spokojení vrátili na nádraží,
odkud nám jel již polský vlak do Kłodzka.

Obr. vlevo – zámek a kostel v Międzylesie

Obr. vpravo – Poláci se za Sudety nestydí...

Také v Kłodzku jsme měli hodinu času, ale naším hlavním zájmem zde nebyla prohlídka
města, ale nákup. Navíc, Kłodzko (německy Glatz) je rozhodně město, kde by hodina nestačila. Do
starého města jsme tak jen v rychlosti nahlédli procházkou přes krásný gotický most s barokními
sochami, který se klene přes kanál Młynówka. Jeho panorama jen malinko kazí ošuntělý panelák,
který se tyčí hned za ním. Na Rynku jsme pak shlédli monumentální neorenesanční radnici a
posléze už zamířili směrem k obchodu. Mezi další turistická lákadla patří pruská pevnost, tyčící se
přímo nad městem, přístupné podzemí a velký gotický kostel s náhrobkem prvního pražského
arcibiskupa Arnošta z Pardubic. My dali přednost chrámu konzumu, ale dočkali jsme se jen
zklamání. U Biedronky jsme se dozvěděli, že v neděli musí mít velké obchody zavřeno, pokud
zrovna není tzv. obchodní neděle. Ta nebyla, a tak jsme se museli spokojit s nákupem
nejnutnějších potravin na cestu ve večerce. Čekala nás poslední část krkolomné cesty, a ukázala
se být poněkud dobrodružnou. Autobus cestou do Złotého Stoku několikrát na dlouho zastavil, a
když jsme konečně do cíle dojeli, kouřilo se mu z motoru jako z uhelné elektrárny. Jak dopadli
cestující dálkového autobusu už jsme se nedozvěděli, my byli konečně tam, kde jsme v lednu
skončili a směle jsme hodlali vykročit do naší třetí etapy, která si za cíl kladla dojít tam, kde jsme
měli být už v lednu, tedy do Javorníku. Nicméně jelikož nás v zimě nabral Pepou stopnutý
náklaďák před barem Krokus, shodli jsme se, že začít musíme právě tam. No a bar Krokus byl už

před polednem otevřený, a tak jsme se zkrátka museli před cestou posilnit jedním výborným
Namysłowem. Lednová pijatika se tentokrát naštěstí nekonala a my konečně vyrazili na cestu.

Obr. vlevo – gotický most v Kłodzku

Obr. vpravo – legendární bar Krokus ve Złotém Stoku

Jarní Rychlebské hory - opuštěný malebný kout českého Slezska
Nejprve nás čekaly nenáročné 4 kilometry do Bílé Vody. Hned za Złotým Stokem nás
zaujaly ruiny vápenek, z nichž jedna je upravena na vyhlídkovou plošinu. Rozhled ovšem příliš
daleký nebyl, širé rovinaté Polsko se pod námi ztrácelo v mlžném oparu. V lednu jsem toto místo
zvažoval pro přespání, z čehož nakonec sešlo, spali jsme v penzionu ve městě. Posléze jsme
přešli státní hranici a po úzké silničce došli do Bílé Vody. Hned na jejím začátku nás zaujal
mimořádně nevkusný Ježíš, zasazený do zdi jednoho nově zrekonstruovaného domu. Bílá Voda
(německy Weißwasser) je nejodlehlejší českou obcí javornického výběžku. Stavebně na ni
navazuje dlouhá polská vesnice Kamienica (německy Kamitz), ke které Bílá Voda původně patřila,
a na tu zase navazuje malebné město Paczków (německy Patschkau). V roce 1723 zde byla
založena piaristická kolej s gymnáziem, filosofickým a hudebním seminářem. Jako centrum
vzdělanosti se Bílá Voda dočkala i povýšení na městečko v roce 1748, tedy 6 let poté, co se ocitla
na rakousko - pruské hranici. Školy v tak odlehlém kraji ale příliš neprosperovaly a během 19.
století byly všechny zrušeny. Klášter poté sloužil jeptiškám a jeho nejtemnější období nastalo od
roku 1951, kdy sem byly sváženy řádové sestry z celého Československa, a to převážně ty
staršího věku. Internačním zařízením prošlo na 1 000 jeptišek, přičemž nejvíce naráz jich zde
přežívalo 450. Tyto pohnuté dějiny připomíná i místní muzeum, které ale bohužel bylo zavřené.
Jelikož zde není ani žádné restaurační zařízení, uvelebili jsme se na trávě pod rozkvetlým
rododendronem k pikniku. Po obědě z vlastních zásob jsme obešli rozlehlé prostranství, jehož
prostředkem protéká potok Bílá voda. Krásnému prostoru dominuje areál piaristické koleje z roku
1733, vystavěný v barokním slohu podle projektu Giovanniho Pietra Tencaly. Na tuto stavbu
navazuje kostel Navštívení Panny Marie, který je starší než kolej, jeho současná podoba je
výsledkem přestavby z roku 1767. Alespoň kostel byl otevřen, a tak jsme nahlédli dovnitř do
hodnotného barokního interiéru, např. oltářní obraz namaloval roku 1774 Ignác Raab. Hned za
kostelem probíhá státní hranice, v minulosti měl dokonce kostel tu zvláštnost, že nově vytyčená
rakousko - pruská hranice procházela přímo sakristií kostela.

Obr. vlevo – vápenka u Złotého Stoku

Obr. vpravo – Bílá Voda

Příjemně strávený čas v Bílé Vodě, kterému k dokonalosti chyběla jen nějaká otevřená
hospůdka, nás posilnil před cestou do hor. Nejprve nás čekalo 6 kilometrů na Šafářovu skálu. V
horní části Bílé Vody jsme se ještě zdrželi u zámečku z konce 17. století, který slouží psychiatrické
nemocnici pro léčbu závislostí. Pepa raději prověřil, jestli jsou skutečně její klienti na suchu
pohledem do kontejneru na sklo, kde k jeho spokojenosti objevil jen prázdné nádoby od kávy. Od
zámku se nám také naskytl zpětný pohled na Bílou Vodu i věže polského Paczkowa. Za zámkem
nás pak ještě zaujal nově zbudovaný dvoupatrový přístřešek pro cykloturisty, ve kterém by se dalo
i pohodlně přespat. Napojili jsme se na zelenou značku, která nás vedla po asfaltce vzhůru
Hlubokým dolem. V něm jsme nejprve objevili rozsáhlé porosty medvědího česneku, který nám
chutnal převelice, natrhal jsem si i do krabičky s sebou. Krásně teplé počasí a přítomnost zurčící
bystřiny s tůňkami mě pak vyhecovala natolik, že jsem zvládl první koupačku sezóny. Nenáročným
stoupáním jsme došli až pod Šafářovu skálu, mohutný mrazový srub z ruly, který nad Hlubokým
dolem ční do výše až 35 metrů. Vyšplhali jsme se vzhůru do svahu, odkud je ploché temeno skály
dobře přístupné a dopřáli si na něm menší odpočinek a svačinu. Přímo před námi se tyčil i náš cíl,
Borůvková hora.

Obr. vlevo – Medvědí česnek v Hlubokém dole

Obr. vpravo – Šafářova skála

Zpod Šafářovy skály začala zelená značka stoupat prudčeji, před námi byly 4 kilometry
výšlapu na Borůvkovou horu. Ze zelené jsme přešli na červenou a posléze stanuli na vrcholu, kde
jsem se po delším čase ocitnul na mě již známém místě, vyjel jsem sem jednou na kole.
Borůvková hora je se svými 899 metry dominantou severní části Rychlebek i díky krásné
rozhledně z roku 2006. Není však první na svém místě, ještě před první světovou válkou zde

postupně stály tři, ale žádná nevydržela odolávat podmínkám déle než dvacet let, ta poslední
ukončila provoz v roce 1922. V roce 1930 zde pro změnu byla postavena turistická chata, která
však pod názvem Heidelkoppebaude fungovala jen 11 let a po válce byla zbořena. Borůvková hora
také vstoupila do dějin koncem 80. let, kdy se zde několikrát setkali polští a českoslovenští
disidenti. Dnes je zde kromě rozhledny sezónní bufet, ten však byl za naší návštěvy zavřený.
Ostatně, v krásném dubnovém podvečeru jsme měli vrchol jen pro sebe. Rozhledna je však
přístupná volně a tak jsme se vyšli podívat na jindy jistě nádherný rozhled na Kladsko, Králický
Sněžník, Rychlebky i Hrubý Jeseník. Jenže vidět byly jen nejbližší kopce, vše ostatní se ztrácelo v
mlžném oparu. Jelikož bylo stále dost času do setmění, rozhodli jsme se, že po menším odpočinku
a svačině budeme pokračovat dále. Na delší čas jsme se tedy rozloučili s naší věrnou družkou
státní hranicí, byť na Borůvkové hoře jsme se z hlediska jejího průběhu oproti Bílé Vodě vlastně
kus vrátili proti směru našeho putování.

Obr. vlevo – Borůvková hora z Šafářovy skály

Obr. vpravo – Rozhledna na Borůvkové hoře

Po červené značce jsme sešli tři kilometry na Vysoký kámen, kde jsme se pod zajímavým
skaliskem uvelebili k noclehu. I večer bylo krásné teplo, a tak jsme v lůně přírody v klidu popíjeli
Soplicu, poslouchali Priessnitz a bylo nám báječně. Ušli jsme ten den 17 kilometrů, přičemž s
výjimkou Bílé Vody jsme cestou nepotkali živáčka. Noc proběhla bez komplikací, ráno jsme se
ještě jednou pokochali výhledy ze skal a vyrazili dále, naším dalším cílem byly 10 kilometrů
vzdálené Čertovy kazatelny. Stále po červené značce, nejprve trochu krkolomným sestupem skrze
kůrovcové polomy k nádrži na Hoštickém potoku, a od Hoštické hájovny již mírně zvlněným
terénem až na kraj Javorníku. Prozatím jsme ovšem do města nezamířili, ale neznačenou cestou
vystoupali ke kapli sv. Antonína, odkud to již znovu po červené bylo ke kazatelnám kousek.
Čertovy kazatelny jsou rulové skály vysoko ve svahu nad Račím potokem, přičemž ta vyšší ze skal
je uzpůsobena na vyhlídkovou plošinku. Nabízí dechberoucí výhled, umožňující si alespoň na
chvilku připadat jako pták. Skála svým tvarem připomíná kazatelnu a za svůj název vděčí pověsti o
sedlákovi, kterému se zde v přestrojení zjevil čert, a přiměl ho pod záminkou obohacení k tomu,
aby zradil svoje sousedy, kteří se chystali přepadnout tábor švédských vojáků, kteří drancovali kraj.
V nastalé řeži ale vojáci zapálili celou vesnici, shořel i sedlákův domek a v něm jeho žena i děti.
Zoufalý sedlák se doklopýtal zpět ke skále a když pochopil, že byl obelhán samotným čertem,
vrhnul se dolů ze skály.

Obr. vlevo – Spaní pod Vysokým kamenem

Obr. vpravo – Čertovy kazatelny

Od kazatelen nás vedla červená značka pohodlně vrstevnicovou cestou na nedaleký,
kilometr vzdálený hrad Rychleby, německy Reichenstein. Název tohoto hradu je ovšem novodobý,
vznikl až v 19.st. v době romantického zájmu o zříceniny. Jinak je tento hrad opředen tajemstvím, v
historických pramenech o něm není jediná zmínka, nevíme tedy ani to, jak se jmenoval a pouze
díky archeologickým nálezům víme, že byl založen kolem roku 1300 a že zanikl násilnou cestou v
době husitské, nejspíše ho husité dobyli a vypálili roku 1428. Je pravděpodobné, že byl majetkem
loupežnického rodu Wüstehube, tak jako nedaleký Frýdberk a Kaltenštejn. Vpravdě mlčenlivý
svědek historie. Zřícenina je to zajímavá, dochoval se zejména mohutný bergfrit a kus hradby byl
upraven na vyhlídkové místo. Od hradu nás čekaly dva kilometry k Tančírně, nejprve jsme po
červené značce prudce klesli do Račího údolí, kterým jsme pokračovali po značce modré a
Tančírna se před námi brzy vyloupla. Tato nádherná secesní stavba z roku 1907 se původně
jmenovala Georgshalle podle tehdejšího vratislavského biskupa Georga Koppa. Stala se centrem
rekreačního areálu na počátku Račího údolí, kde fungovalo několik dalších pohostinství. Svému
účelu sloužila do 50.let, poté ji využívali lesníci či ČSD. Od let 70. začala chátrat a její záchrana
přišla doslova za pět minut dvanáct, kdy ji jako naprostou ruinu koupila obec Bernartice od ČD za
symbolickou korunu a postupně i s pomocí sbírky, ji dokázala vrátit do původní krásy. Dnes
Tančírna slouží různým kulturním akcím, nachází se v ní kavárna s infocentrem. Oblíbená je také
jako místo konání svateb, a osud tomu chtěl, že tu svoji bych si tu měl užít v květnu příštího roku i
já. O tom jsem ovšem onoho dubnového dne ještě nevěděl, byť právě tou dobou jsem ženu svého
života poznával, týden před etapou jsme spolu byli na našem prvním rande. Možná i proto mám na
třetí etapu nejkrásnější vzpomínky. Tančírna však byla bohužel zavřená, takže jsme se mohli v
krásném jarním dni pokochat jen zvenku, a záhy jsme vyrazili dále.

Obr. vlevo – Rychleby

Obr. vpravo – Georgshalle – Tančírna v Račím údolí

Chyběly nám poslední tři kilometry do Javorníku, nejprve jsme neznačenou cestou
vystoupali zpět k červené značce a po ní došli až do města. Javorník (německy Jauernig), malé
město s necelými třemi tisíci obyvateli je centrem javornického výběžku s mnoha pamětihodnostmi.
Hned na úvod nás značka vyvedla k té největší, zámku Jánský Vrch. Na jeho místě stál původně
hrad, který byl od roku 1371 v držení vratislavských biskupů. K přestavbě na zámek došlo v 16.
století, avšak největšího rozkvětu se zámek i město pod ním dočkalo ve druhé polovině 18. století
za biskupa Filipa Gottharda Schaffgotsche, který jednak nechal barokně přestavět zámek, ale
hlavně se Javorník za jeho vlády stal významným kulturním centrem, více než 20 let zde např.
pobýval známý barokní skladatel Karl Ditters von Dittersdorf. Vratislavští (arci)biskupové zámek
drželi až do roku 1945, poslední německý vratislavský arcibiskup Adolf Bertram zde dokonce v
červenci 1945 zemřel, a jeho ostatky se do Vratislavi vrátily až v roce 1991. Zámek i kavárna byly
zavřené, a tak jsme se alespoň pokochali nádherným výhledem na město. Javorník je město malé,
a všechny dominanty jeho dobře zachovalého historického jádra jsou od zámku jako na dlani. Nás
ovšem po sestupu do města nejprve zajímala nabídka místních gastronomických zařízení, byli
jsme už pořádně vyhladovělí po dvou dnech bez pořádného jídla.

Obr. vlevo – Javorník z Jánského vrchu

Obr. vpravo – Radnice a zámek Jánský Vrch

Zamířili jsme do restaurace Javorník na náměstí, a byť to byl od pohledu spíše pajzl, a ani
nabídka jídel nebyla příliš nápaditá, najedli jsme se nakonec vcelku slušně, česnečka a hlavně
smažený hermelín se šťouchačkami snesl i přísnější měřítka. Vše jsme zapili Radegastem, který
po tolika kilometrech bez piva také bodnul. S plnými žaludky jsme mohli v klidu dokončit prohlídku
města. Na náměstí Svobody dominuje pseudomanýristická radnice z 18. století, morový sloup
Panny Marie z roku 1723, kostel Nejsvětější Trojice, přestavěný v 19. století do klasicistní podoby,
a budova bývalého soudu, která po rekonstrukci slouží místnímu infocentru a malému muzeu.
Naproti radnici je také řada několika dochovaných domů s empírovými fasádami, jeden má
krásnou mansardovou střechu. Na vše pak svrchu shlíží silueta zámku, malebně dotvářející obraz
podhorského městečka. Kousek od náměstí se nachází barokní dům, kde žil již zmíněný barokní
skladatel Ditters, který má na domu pamětní desku a kousek od domu i zajímavý trojboký
klasicistní památník. Jelikož bylo stále dostatek času, zapadli jsme ještě do druhé javornické
restaurace, nazvané Taverna. Já už si dal jen Budvar, Pepa okusil místní bramboračku. Prý nebyla
nic moc, a o tom, že Taverna působí na pohled moderně a příjemně, ale vaří podprůměrně, jsem
se přesvědčil později. Cestou na nádraží nás pak ještě čekala jedna mimořádná, dobře utajená
památka. Hřbitovní kostel sv. Kříže je vzácně dochovanou románsko-gotickou stavbou z 13. století,
nedávno navíc krásně zrekonstruovanou. V úžas přivedla zejména mě, přeci jen, v Javorníku jsem

byl několikrát, několikrát jsem jím projížděl na kole, ale o této stavbě jsem celou dobu neměl
tušení.

Obr. vlevo – památník Karla Ditterse

Obr. vpravo – Kostel sv. Kříže

Došli jsme tedy na nádraží a v motoráčku do Lipové-lázně mohli zhodnotit celou etapu.
Druhý den jsme ušli 19 kilometrů, na třetí etapě dohromady 36 a celkem už jsme se dostali na 240
kilometrů. Třetí etapa byla kratičká, ale my z ní byli nadšení. Krásné počasí, mimořádné teplo na
začátek dubna, a hlavně, vše nám vyšlo přesně podle plánu, což pro nás po obtížné ledové etapě,
kdy se naopak nedařilo skoro nic, byla velká morální vzpruha. V Lipové jsme se rozdělili, Pepa
zamířil směr Zábřeh a Praha, já na opačnou stranu do Jeseníku, kde jsem ještě v nádražce zapil
etapu Holbou, dále do Jindřichova ve Slezsku a následně na naší chalupu v Janově. Právě ta byla
cílem naší další, v pořadí již čtvrté etapy, o které budu psát v dalším díle.

