Autobusový zájezd do Polska

GÓRY SOWIE
pořádaný v sobotu dne 18. srpna 2012 Klubem českých turistů Hlinsko odjezd 6.00 hod.od pošty
Cena zájezdu 300,- (KČT), 370,- (nečl.) 150,- (KČT do 26 let)
Ved. zájezdu: Vladislav Bárta mob: 723 168 123 tel: 469 687 366 e-mail: vladislav.barta@centrum.cz
Popisy tras
Trasa A – 12 km Od štol podzemní Hitlerovy továrny Osówka, kterou navštívíme, po černé značce
k rozcestníku a doleva na červenou značku na Moszna, Wlodarz, Jedlinská kopa, Jedlinka. Dále po silnici
do obce Gluszyca, kam přejede autobus a bude čekat poblíž informačního centra. Převýšení 200 m.
Trasa B – 12 km Od štol podzemní Hitlerovy továrny Osówka, kterou navštívíme, po černé značce
k rozcestníku a doprava na červenou značku k chatě Sowa, Wielka Sowa (1013) rozhledna – možnost
občerstvení v přízemí rozhl. Po žluté značce Mala Sowa, Walim, kde bude čekat autobus. Převýšení 400 m.
Trasa C – 19 km Stejně jako trasa B až do cíle Walimi. U autobusu doplníte zásoby, odložíte zbytečnosti a
budete pokračovat dalších 7 km po modré značce k chatě Krolowej Jadvigi přes Wlodarz do Gluszyci, kam
přejede autobus a bude čekat poblíž informačního centra. Převýšení 600 m.
Místopis

Soví hory, polsky Góry Sowie, s parkem "Park
Krajobrazowy Gór Sowich" vyhlášeným roku 1991
nepředstavují jen tradiční cíle pěších výletníků. Kromě
běžných turistických lákadel, mezi kterými můžeme zmínit
rozhledny na nejvyšší hoře Sovích hor Velká Sova, polsky
Wielka Sowa ve výšce 1015 m a na hoře Kalenica, ze kterých
je nádherný kruhový výhled do dalekého okolí (od Krkonoš
do Slezska a polského vnitrozemí), přitahují Soví hory
rozsáhlým podzemním komplexem z období 2. světové
války. Soví hory se svou nadmořskou výškou kolem 1000 m,
patří mezi méně náročné lokality pro turistiku. Vhodným
východiskem do těchto hor, je průsmyk a stejnojmenná vesnice Stříbrná hora. Kousek nad vesnicí se na
úpatí hor nachází mohutná pevnost z poloviny 18. století. V této době zde probíhala válka mezi RakouskoUherskem a Pruskem. Ve válce, přišla panovnice Marie Terezie definitivně o Kladsko a část Slezska.
Vstupné na rozhlednu: 4 ZL (bez záruky).
Podzemní štoly v oblasti obcí Osowka a Walim se začaly razit po roce
1943, pravděpodobně jako továrna hitlerovských tajných zbraní. 1 700 m
podzemních chodeb a hal je zpřístupněných k prohlídce. Na svazích hor
kolem blízké Walimi ke konci druhé světové války vznikl obrovský
komplex podzemních štol a chodeb. Výhradně s průvodcem je možné
projít trasu o délce 750 m. V podzemí jsou instalovány výstavy, mj. o
hlavních stanech Hitlera a zbrojním průmyslu třetí říše v podzemních
prostorách. Skupinové vstupné pro 25 lidí a více je 11 ZL. Jinak 14 nebo
se slevou 12 ZL.
Polská republika je stát ležící ve střední Evropě. Hraničí s Německem na západě, s Českem a Slovenskem
na jihu, Běloruskem a Ukrajinou na východě a s Litvou a Ruskem na severu. Ze severu má Polsko přístup k
Baltskému moři se 770 km pobřeží. Povrch je převážně rovinatý, hory tvoří většinu jižní hranice. Současné
Polsko je s 38 miliony obyvatel osmý nejlidnatější stát Evropy. Oproti minulým dobám však tvoří po roce
1945 naprostou většinu Poláci, nábožensky římští katolíci. Největší koncentrace obyvatelstva a průmyslu je
v Horním Slezsku. Hlavním městem je Varšava (3 mil.), do raného novověku jím byl Krakov. Polsko je mj.
členskou zemí Evropské unie, Severoatlantické aliance (NATO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a
rozvoj (OECD), Světové obchodní organizace (WTO) a Visegrádské skupiny.

