szlakzamkowipalacow.eu

V regionu Kladsko
1
 Zámek Kamieniec Ząbkowicki
 Zámek Kamieniec
Den 2
 Hrad Sarny
 Hrad Ząbkowice Śląskie
Den

WROCŁAW

Ząbkowice Śląskie
Sarny

Kamieniec Ząbkowicki
Kamieniec

1
Kamieniec
Ząbkowicki

Den

szlakzamkowipalacow.eu

Zámek Kamieniec Ząbkowicki

Zámek v Kamieńci Ząbkowickém je architektonickou
perlou Dolního Slezska a nejlepším příkladem novogotické architektury. Byl postaven ve druhé polovině
19. století z iniciativy princezny Marianny Oranžské
(1810-1883) na základě předběžného návrhu
architekta Karla Schinkela, po jehož smrti se
realizace plánů ujal jeho učeň – mladý architekt
Ferdinand Martius.
Základní kámen paláce byl položen 15. října 1838 a
20. dubna 1839 byly zahájeny práce na stavbě
rezidence. Princezna Marianna neustále zasahovala
do návrhu paláce a měnila i ty nejmenší detaily.
V paláci bylo více než 100 větších i menších místností, palácová kaple a dva mohutné sály. Jedna z nich,
nejreprezentativnější, tzv. jídelna, byla vyzdobena

dvěma obrovskými freskami: Svatba v Káně a Baltazarova Hostina. Stavba paláce byla dokončena po 33
letech od jejího zahájení, 8. května 1872, avšak
drobné práce na stavbě a dokončování interiérů
trvalo až do roku 1902.
Po druhé světové válce byl historický palác zdevastován a rozkraden a to, co z něj zbylo, pohltil požár,
který vypukl 22. ledna 1946. V roce 1986 byl objekt
pronajat soukromé osobě na 40 let. V roce 2012
obec získala budovu zpět a poté ji v krátké době
přestavěla. Díky mnoha investicím, které umožnily
provést úklidové, renovační a konzervační práce,
získala budova nový vzhled a od května 2013 je
přístupná turistům.
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Zámek Kamieniec Ząbkowicki

Návštěvníci se mohou zúčastnit prohlídky s průvodcem, který velmi zajímavým způsobem vypráví
o dávné historii této gigantické stavby. Na prohlídkové trase se nachází terasa s nádhernou vyhlídkou na
Kladské údolí a zrestaurované sály s mnoha historickými památkami z doby největší slávy budovy.

Doporučené restaurace
Karczma w Starej Kuźni w Złotym Stoku (11 km):
www.kopalniazlota.pl/gastronomia/restauracja

Doporučené ubytování
Hotel Bardo (12 km): www.hotelbardo.com
Pensjonat Złoty Jar (12 km): www.zlotyjar.pl

Doporučené atrakce v okolí
Ząbkowice Śląskie (12 km)
Město Šikmé věže a Frankensteina je neobvyklým
místem na Dolním Slezsku s jedinečnými atrakcemi.
Právě zde se nachází jediná taková šikmá věž
a v samotných Ząbkovicích Śląských má své kořeny
hrůzný příběh o Frankensteinovi. Ve městě je
přístupný veřejnosti renesanční zámek, který byl
postaven v letech 1522-1532 na místě gotického

Za zmínku stojí také rozlehlý park v blízkosti paláce,
který je ideální místo ke strávení volného času.
Po prohlídce je zámecká kavárna ideálním místem
k odpočinku a zamyšlení nad touto jedinečnou stavbou, která má před sebou ještě mnoho let investic.

obranného hradu. Navštívit můžete také Regionální
pamětní síň a kostel sv. Jiří.
Bardo (12,5 km)
Půvabné dolnoslezské město proslulé mnoha
zajímavostmi, jako je postcisterciánská bazilika
Navštívení Panny Marie, Kamenný most, Muzeum
Sakrálního Umění, zřícenina středověkého hradu
a postcisterciánská Horská Kaple. Místo pro plavbu
na pltích po řece Nysa Kłodzka.
Zlatý důl ve Złotym Stoku (11 km)
Jedna z největších turistických atrakcí v Polsku.
Najdete zde podzemní plavbu na pltích a podzemní
dráhu, restaurace, bary, ubytování, turistické a
cyklistické stezky, jediný polský podzemní vodopád
a jedinou středověkou hornickou osadu v Evropě.
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Zámek Kamieniec

Palác se nachází v Kladském údolí v obci Kamieniec.
Postaven v eklektickém stylu. Zámek Kamieniec
má staletou historii, která je zakletá v jeho architektuře, zahradě a krajině. Rezidence se nachází
uprostřed mírně zvlněných kopců v srdci malebného
Klodzkého údolí.
V areálu se nachází krajinářská zahrada, čajovna
a selské budovy. V současné době se v budově
nachází hotel s deseti unikátními pokoji. Za pozornost stojí zámecká restaurace, která je součástí
Kulinářské Stezky Dolního Slezska. Kuchyně v paláci
Kamieniec je kombinací regionální kuchyně Kladské
kotliny s kreativitou palácových kuchařů. Objekt je ve
vybraných dnech otevřen pro veřejnost.

Doporučené restaurace
Palácová restaurace:
www.palackamieniec.pl/pl/kuchnia

Doporučené ubytování
Ubytování v Paláci:
www.palackamieniec.pl/pl/oferta/pokoje

Doporučené atrakce v okolí
Polanica Zdroj (8 km)
Lázně v Klodzké dolině, kde najdete velký Lázeňský
Park, Prameny Léčivých Vod a restaurace.
Klodzko (11,5 km)
Jedno z nejkrásnějších měst Dolního Slezska

s bohatou více než tisíciletou historií, v nichž se
zapsali Češi, Němci i Poláci. Tyto tři kultury ovlivnily
vývoj města, jeho hospodářský a společenský život
i jeho podobu a charakter. Nádherná architektura,
památky, umělecká díla, magická místa a současné
události - to vše dnes vytváří jedinečnou atmosféru
Kladska. Největší atrakcí města je pevnost ze 17.
a 18. století.
Bazilika Navštívení Panny Marie, Sanktuárium
Wambierzycké Královny Rodin, Patronky Kladské
země (10 km)
Barokní bazilika se nachází ve Wambierzycích
u Radkowa v Kladském okrese. Byla postavena
v letech 1715-1723.
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Hrad Sarny

Historický zámek v Sarnách, který se nachází na
skalnatém výběžku v údolí řeky Ścinawka mezi
Sovími a Stolovými horami, je jedním z nejzajímavějších historických zámeckých komplexů
v dnešním Dolním Slezsku. Donedávna opuštěný
a zapomenutý Zámek Sarny již několik let znovu
získává na kráse, kterou mu od roku 1590 vtiskli
jeho pozdější majitelé.

Zámek Sarny má jednu z nejkrásnějších zámeckých
kaváren, kterou navrhlo specializované stylové
interiérové studio MaisondeRome Interior Design.
Nabízí výjimečně chutné a vždy čerstvé zákusky, 17
druhů čaje, které nejsou k dostání v obchodech,
a pečlivě vybranou kolekci vín a piv. Stylová kavárna
ve strážní bráně je ideálním místem pro pořádání
oslav pro skupiny až 40 osob.

Vedle hlavní budovy, která je přístupná veřejnosti, se
nachází kaple svatého Jana Nepomuckého s obrazem z roku 1738. Kaple je dnes centrem dávné
hudby, kde se konají koncerty a mistrovské kurzy.
Kaple se rovněž nachází na prohlídkové trase. Kaple
v Sarne je jedna z mála katolických kostelů v Polsku,
které nepatří římskokatolické církvi.

Ve Velkém Sále Zámku Sarny je možné uspořádat
pohoštění pro skupiny až 100 osob (např. elegantní
večeře u příležitosti konference nebo svatbu ve stylu
boho). Na Statku Sarny se nachází také Dům Skladatelů, který nabízí 10 luxusních pokojů s nadčasovým
designem, dokončených v roce 2020 s využitím
nejkvalitnějších materiálů, vybavení a nábytku.

Doporučené restaurace
Restaurace Hraniční v Radkowie (10 km)
http://smakidolnegoslaska.pl/project/34-restauracja-graniczna

Doporučené ubytování
Ubytování v Domě Skladatelů
www.zameksarny.pl/pobyt

Doporučené atrakce v okolí
Bazylika a sanktuárium ve Wambierzycích (10 km)
Barokní bazilika se nachází ve Wambierzycích u
Radkowa v Kladském okrese. Byla postavena v
letech 1715-1723.

Szczeliniec Wielki (20 km)
Nejvyšší vrchol (919 m) Stolových hor v Národním parku
Stolové hory. Je jednou z největších turistických atrakcí
v Sudetech s chráněnou krajinnou oblastí a vyhlídkovými
terasami s panoramatickým výhledem na Sudety.
Klodzko (21 km)
Jedno z nejkrásnějších měst Dolního Slezska s bohatou
více než tisíciletou historií, v němž se zapsali Češi,
Němci i Poláci. Nádherná architektura, památky,
umělecká díla, magická místa a současné události
– to vše dnes vytváří jedinečnou atmosféru Kladska.
Největší atrakcí města je pevnost ze 17. a 18. století.
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Hrad Ząbkowice Śląskie
dvěma rohovými věžemi; jedno z prvních řešení
tohoto typu ve Slezsku.

V roce 1524 začíná v Ząbkowicích stavba prvního
renesančního zámku ve Slezsku. Tehdejší pán těchto
zemí, kníže Karel I. Minsterberský, zadal projekt ne
tak někomu, ale samotnému Benediktovi Ried,
vynikajícímu architektovi, tvůrce m.j. Vladislavského
sálu královského zámku na Pražském hradě v Praze.
Velkolepá rezidence, která začlenila prvky dřívější
gotické stavby, byla z mnoha důvodů jedinečná, a to
díky využití řady inovativních architektonických
a obranných řešení. Nejlepším příkladem je systém
zámecké kanalizace.

Nádvoří zámku bylo obklopeno ambity a dochované omítky výklenkové věže nesou stopy první
renesanční rustiky známé ve Slezsku, tj. profilování
omítky napodobující uspořádání kamenů ve zdi.
Stavba knížecí rezidence byla dokončena v roce
1532. Tři třípatrová křídla zámku byla plně vztyčena a zastřešena. Čtvrté, severní, nebylo nikdy
dokončeno.

Odtoky odpadních vod se nacházely v tloušťce stěn a
končily v příkopu. Kanalizační potrubí se spláchlo
dešťovou vodou. Zámek byl vybaven kaponiéry, které
se tehdy nacházely pouze v jižní Evropě, a také

Rozmach, s jakým chtěl kníže vztyčit sídlo, překročil
jeho finanční možnosti. Oficiálním důvodem pozastavení prací byl tzv. turecký teror, který v té době
zaplavil Evropu.
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Hrad Ząbkowice Śląskie

Po Karlově smrti v roce 1536 se synové, kteří zdědili
vévodství, museli vypořádat s dluhy po otci.

V přízemí vidíme základní kapsy, které jsou místem
pro silné sklepní klenby.

Zámek spolu s městem se stal předmětem hypotečních zástav a dědici Karla I. Minsterberského
se zaměřili na rozšíření a vybavení zámku v Olešnici, která byla jejich druhým sídlem. V severní části
zámku můžeme obdivovat unikátní v evropském
měřítku dochované řešení budoucích vnitřních
konstrukcí.

Na úrovni přízemí a horních pater jsou v obvodových zdech kamenné výčnělky - slzy, které měly být
počátky budoucích příček. Směle můžeme říci, kde
by byly umístěny jednotlivé pokoje, komnaty
a síně. Toto místo působí dojmem, že všechny
práce byly právě dokončeny a stavitelé si odskočili
na přestávku.

Doporučené restaurace
Restaurace Dolnoslezská:
www.restauracjadolnoslaska.pl
Lokal Pod Bykiem: www.lokalpodbykiem.pl
Restaurace Zibi: www.restauracja-zibi.pl

Doporučené ubytování
Hotel Dolnośląska: www.restauracjadolnoslaska.pl
Willa Podzamcze: www.willapodzamcze.pl
Uroczysko Siedmiu Stawów:
www.uroczysko7stawow.pl

Doporučené atrakce v okolí

Šikmá věž v Ząbkowicach Śląskich (1 km)
Druhá nejšikmější věž v Evropě, vysoká 34 m.
Arboretum Wojsławice (17 km)
Unikátní zahrada, ve které můžete obdivovat více
než 2,5 tisíce druhy stromů a keřů, stejně jako 3,5
tisíce druhů jiných rostlin. Arboretum je pobočkou
Botanické zahrady ve Vratislavi.
Palác Marianny Orańské v Kamieńcu Ząbkowickim
(11 km)
Perla novogotické architektury na Dolním Slezsku,
obklopená nádherným parkem, romantická rezidence postavená pro dceru nizozemského krále.

