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Ahoj Borku, 

 Pro dnešní výlet jsem zvolil místo, které už jsem v minulosti doporučoval nejméně 

dvakrát. Půjdeme na Jesenicko, přesněji do podhůří Rychlebských hor, úplně konkrétně do 

Supíkovic. Teď v květnu je totiž zajímavé pozorovat hnízdo, v němž se zabydleli čápi a to 

hnízdo je na okraji obce Supíkovice. A co víc: u hnízda je webkamera, a tak věnovat 

pozornost hnízdícím čápům samo o sobě za to stojí. 

 Ale samozřejmě půjdeme i na výlet. Začneme právě v Supíkovicích. V bezprostředním 

okolí je třeba dávná vápenná pec a také několik lomů na vápenec (mramor) a žulu. Vydáme se 

po červené turistické značce směrem ke kapličce svatý Hubert. Odtud je dobrý rozhled, je tu i 

odpočívadlo. Dále nás značení přivede do obce Velké Kunětice. I zde je bývalá vápenka. Na 

místním hřbitově najdeme pietní místo – je to hrob obětí pochodu smrti, kdy v roce 1945 šli 

vězni z Osvětimi a Březinky také přes Velké Kunětice a mnozí pochod nepřežili. Ve Velkých 

Kuněticích je rovněž kostel Panny Marie Sněžné. 

 Dále dojdeme k hraničnímu přechodu Velké Kunětice/Slawniowice. Je tu 

odpočívadlo, informační tabule. Na brance jednoho domku mě zaujala tabulka s textem: 

Uwaga zly pies a gospodarzs jeszcze gorszy. Naše trasa projde obcí, stáčí se vpravo kolem 

mramorového lomu. Vedle cesty si lze prohlédnout desky z mramoru. Prochází se převážně 

rovinatou a klidnou krajinou s dalekými rozhledy. Výjimečný je zdánlivě hodně vzdálený 

kopec Biskupská kupa. 

 Následně se dojde do obce Giearcice. To jsme stále na území Polska. Poslední obec 

v Polsku jsou Glucholazy. Zde roste na náměstí stará lípa pravděpodobně z roku 1683. Ona už 

odchází věkem, ale uvnitř kmene roste následovník – byla sem zasazena mladá lípa, aby 

symbolicky prodloužila bytí toho stromu starého. V Glucholazech je kostel svatého Vavřince 

z 13. století, vedle krásně upravený kámen s odkazem Jana Pavla II. (Nebojte se otevřít dveře 

Kristovi). 

 Při cestě k hranicím a následně k městu Zlaté Hory vlevo často láká pohled ke 

Biskupské kupě. Cílovým místem naší trasy je město Zlaté Hory. Ty stojí za samostatný 

výlet, tentokrát upozorním aspoň na opravenou budovu radnice, kostel Nanebevzetí Panny 

Marie, hřbitov a městské muzeum. Ze Zlatých Hor lze odjet veřejnou dopravou. 

 

 

 

 


