Autobusový zájezd

Polsko - Góry Krucze – Vraní hory
pořádaný v sobotu dne 23.5.2015 Klubem českých turistů Hlinsko
Cílem zájezdu je severní úbočí Vraních hor Navržené trasy mají podhorský charakter - je třeba mít vhodné
oblečení a obuv. Do Polska je zapotřebí si vzít doklady do zahraničí (pas nebo OP). Dop. vyměnit zloté
např do Cisterciáckého klášterního komplexu Kreszów/Grüssau dospělí 5,00 Zł snížené vstupné 3,00 Zł.
Vedoucí zájezdu: přihlášky a placení: Vladislav Bárta, 723 168 123, vladislav.barta@centrum.cz
SOS telefon na řidiče: p. Kopecký 723 932 796
Cena zájezdu: 240,- člen KČT, 120,- junior KČT do 19 let, 340,- nečlen
Doporučení: Na den zájezdu si zajistit pojištění léčených výloh v zahraničí (přibližně 30 Kč).

Doporučená mapa: KČT č. 26 - Broumovsko - Góry Kamienne a Stołowe, Obdržíte mapu s popisem tras.
Odjezd z Hlinska: V 6.00 hod. ze zastávky Pošta proti Sokolovně do Polska (Pardubice, Hradec Králové,
Popisy tras:
Trutnov, Lubawka, Krzeszów)
Trasa 1 : Krzeszów (klášter,460 m n.m) – (č.) Lipowe siodlo (600 m n.m) – Lubawka (žst)
Celková délka 10,5 km , celkové převýšení 140,0 m
Trasa 2 : Krzeszów (klášter) – (z.) Lipenica – Lipowe siodlo - Przelecz Ulanowicka Rozdroźe Tzech Buków – Krucze Skaly – Lubawka (žst)
Celková délka 15,0 km , celkové převýšení 300,0 m
Trasa 3 : Krzeszów (klášter) – (žl.)Jawiszów –Gorzeszowskie Skalki – Chelmsko Slaskie –
(m.) Krzyźówka BHP (689 m n.m) – Rozdroźe Trzech Buków – (z.) Krucze Skaly Lubawka (žst) Celková délka 23,0 km , celkové převýšení 240,0 m
Trasa 4 : Lubawka (žst. 500 m n.m) – (č.) Lipowe Síodlo (600 m n.m) – Krzeszów (klášter)
dále jako Trasa 2 – Lubawka (žst) Celková délka 25,5 km, celkové převýšení 400,0 m
Odjezd z Polska: V 15:30 hod. přejezd z Kreszówa do Lubawki. V 18:00 z Lubawki do Čech. Příjezd do Hlinska 21 - 22 hod.
Místopis: Vraní hory / Góry
Krucze: Zalesněný hraniční
hřbet s řadou ryolitových kup,
nejvyšší je Královecký Špičák
(880 m). Na polské straně končí
pohoří Svatou horou (Święta
Góra, 700 m) nad Lubawkou a
je zahrnováno do Kamenných
hor (Góry Kamienne), jejichž
nejvyšší část je východněji (v Česku to jsou Javoří hory na státní hranici).
Krzeszów (čteno jako Křešiw) klášter: (Vstupné 3-5 Zl.) V roce 1998 byl
kostel Nanebevzetí Panny Marie papežem Janem Pavlem II. povýšen na
„basiliku minor“. Tohoto uznání se kostelu dostalo vzhledem k jeho
sedmisetleté tradici poutního místa. Kostel Panny Marie je zároveň dominantní částí nádherného klášterního komplexu. Díky své
zachovalé, nepomíjející kráse patří „Křešovské opatství“ k nejvýznamnějším barokním stavbám v Polsku i střední Evropě a bude
brzy zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Věž je vysoká 70 m. Stejně zajímavým cílem je i zdejší
Kalvárie,
kterou
tvoří
16
kaplí
a
32
zastavení
křížové
cesty.
Lubawka: Je nevelké město Dolnoslezském vojvodství v jihozápadním Polsku. Lubawka
leží na hranici s českým Královéhradeckým krajem. Spadá pod okres Kamenná Hora a je
jedním ze dvou jeho měst. V roce 2007 zde žilo 6410 obyvatel. Mezi pamětihodnosti patří
několik katolických (převážně barokních) kostelů, polskokatolický kostel a radnice. V
Lubawce se nachází silniční i železniční hraniční přechod s českou obcí Královec. Městem
prochází důležitá státní silnice číslo 5, začínající na
hranicích s Českem a směřující k Baltskému moři u
Gdaňsku. Ulanowice - Podlesie: Místní část Lubawky.
Barokní kostel sv. Kryštofa z l. 1685-86, přestavba r. 1723 (změna štítu). Chelmsko Slaskie:
Významnou zdejší památkou jsou zachovalé dřevěné tkalcovské domy, jejichž dva soubory
nesou názvy Dvanáct apoštolů a Sedm bratří. Pawilon Opata na Wodzie:Zajímavý dřevěný
barokní pavilon stojící na kůlech nad vodou. S pevninou je spojen dřevěným krytým mostkem.
Pavilon byl postaven kolem roku 1670 zásluhou opata Bernarda Rose.

