
Něco z historie Slánského mostu a Kladského pomezí     2. díl

Malá Čermná
První zmínka o vesnici je z
roku 1354 jako panský maje-
tek. Dvůr Malá Čermná byl
roku 1674 prodán městu
Náchodu se všemi svoboda-
mi, lidmi i nemovitostmi. V
té době bylo v obci necelých
dvě stě obyvatel. Od roku
1960 byla připojena k
Hronovu. Obec má z hlediska
obživy zemědělský charakter.
Fotografie pochází z předvá-
lečné doby. 
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Mapa z přelomu 19. a 20. století znázorňuje  území tzv. „Českého koutku“, vesnic ležících nejblíže hra-
nic s českým územím tehdejšího Rakouska-Uherska (hranice označeny čárkovaně). Sem se postupně
stáhla od poloviny 18. století většina česky mluvících obyvatel z nově zabraného kladského území.
Jednalo se především o obce Nouzín, Bukovina, Stroužné, Velká Čermná, Jakubovice, Blažejov,
Chudoba, Žakš, Jelenov, Slané a Březová. Ve vesnicích se nacházelo kolem 5 000 kladských Čechů
(jinde se uvádí až 10 000 osob). Původně to byla oblast kolem 40 km2 až po Karlov, Vyserov, Dušníky
a Levín, ale obyvatelstvo se zde podstatně rychleji smísilo s Němci.
Po roce 1742 se čeština postupně vytratila nejprve z úřadů, později i z kostelů a škol (1870). Takže
úřední řeč i příslušnost obyvatel již od 19. století byla německá, ale lidé mluvili česky, specificky klad-
ským nářečím. Kulturní vyžití nahradily toulačky, kde se promlelo všelicos. Zato za války se na veřej-
nosti nesmělo česky ani špitnout. Muži také museli narukovat do Wermachtu. Válečnými ztrátami,
poválečnou nouzí a vystěhováním, ať už z donucení nebo dobrovolně, se ve všech vesnicích silně sní-
žil počet kladských Čechů na 1 500 osob a počet stále klesá. Oblast je bohatá na výskyt minerální vody.
Pokusy na otevření lázní v některých obcích ale byly zastaveny jako konkurence  lázním Chudoba.
Výsadní postavení má obec Malá Čermná, která byla původně součástí Velké Čermné. Dělil je pouze
čermenský Červený potok. To bylo jablkem sváru při nástupu Hitlera i při převzetí kladského území
Polskem v roce 1945. Přesto se podařilo zdlouhavým jednáním obec zachránit jako součást ČSR.         



V obci na návsi stávala od
nepaměti hospoda „U dobré
nálady“. Hojně ji navštěvova-
li lázeňští hosté z Chudoby i
výletníci z Náchoda. Tenkrát
chodili kratší, dnes již nepou-
žívanou polní cestou. Pamět-
níci vzpomínali na dobré
černé pivo. I pro děti se tady
našly dobré zákusky.
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Impulsem k výstavbě nového
hotelu stejného jména v roce
1911 bylo zjištění vydatného
výronu léčivé vody v obci.
Roku 1952 byl hotel znárod-
něn a byla zde zřízena politic-
ká škola. V roce 1967 byla
budova přestavěna na domov
důchodců. Po restituci v roce
1999 se  budova změnila na
soukromý penzion pro
důchodce. 

Návštěvníkům nabízel své
služby i „Hostinec u města
Náchoda“. K původní zděné
budově byla přistavěna i pro-
storná letní restaurace.
Po válce ještě hospoda byla v
provozu, ale nakonec kolem
roku 1968 byla zbourána.

Ve vesnici nechyběly ani
běžné služby pro obyvatel-
stvo, což dokazuje například
pekařství pana Petra.
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Pomník padlých byl slavnostně
odhalen dne 23. srpna 1923. Byl
vybudován z milodarů. Nese jména
padlých z obce.  Mnoho rodin zůsta-
lo bez otce, hospodáře nebo syna.
Pomník zhotovil kameník Vojtěch
Lhotský, sochu legionáře Alois Suk
z Velkého Poříčí. Po válce byla zlik-
vidovaná socha legionáře nahrazena
portrétem T. G. Masaryka.

Po letech vytrvalého snažení
z iniciativy  některých  osví-
cených obyvatel obce se
podařilo získat souhlas a
potřebné prostředky ke stav-
bě obecné jednotřídní školy.
Základní kámen k této škole
byl položen 7. června 1892 a
následně v září byla vysvěce-
na. Nemalou zásluhu na po-
stavení školy měl básník Jo-
sef  Václav Sládek,  který se
léčil v chudobských lázních.

Až do začátku první světové
války bylo obvykle ve třídě
asi 40 žáků  ve věku od šesti
do patnácti let. Později počet
žáků klesal. Obecná škola v
Malé Čermné byla v roce
1962 pro malý počet žáků
uzavřena.

Obecní kříž stojí na návsi od roku 1887.  Kříž má
kamenný základ. Na  podstavci je umístěn profilo-
vaný sokl z pískovce a jónské sloupy. Sošky svět-
ců  sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého, sv. An-
tonína a dalších světců jsou zhotoveny z litiny,
opatřeny nátěrem a pozlaceny. Kříž byl renovován
po válce jako dík občanů za setrvání v ČSR.
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Majitel hotelu musel za války
narukovat, ale už se nevrátil.
Na hotel byla uvalena národ-
ní správa. Skoro 25 let pak
neměl pořádné využití.
Zachránila jej až skutečnost,
že v něm zřídili domov
důchodců, který byl v roce
1972 slavnostně otevřen.
Svému účelu po přístavbě
slouží dodnes.

Na zobrazené pohlednici je
vidět zvoničku,  kterou v roce
1934 občané postavili svépo-
mocí. Zvonek ale Němci
odvezli k roztavení pro
vojenské účely. Nový zvonek
s nápisem „Sv. Bartoloměj“
byl v roce 1993 znovu insta-
lován a vysvěcen biskupem
královéhradeckým Karlem
Otčenáškem na slavnosti
konané dne 24. června 1994. 

Pašovalo se na různých místech hranice - v
Machově, Žďárkách, Bělovsi, na Borové i dál.
V Malé Čermné se také pašovalo, v minulosti
i nedávné době. Znamením pro pašeráky, zda
v hodpodě je celník, bývala lucerna v okně.
Pokud byla rozsvícená, byl vzduch čistý. Ještě
nedávno přes potok, který  tvoří státní hranici,
byla položena vrata od stodoly a mohlo se pak
přejet s celým vozem. Do Polska se převáželo
především nedostatkové zboží jako pračky,
ledničky a televizory. Dnes je v obci zřízen
přechod pro pěší do  Lázní Chudoba.

Hotel Bohemia byl vystavěn
v roce 1908 ze stejného důvo-
du jako hotel U dobré nálady
(výskyt kyselky). Vyhláše-
ným se stal po 1. světové
válce za majitele Josefa
Dörflera. Na dobrou krmi a
pivo do hotelu denně dochá-
zelo velké množství hostů
zvláště ze sousedního lázeň-
ského města. V hotelu hrála
po několik sezon také cikán-
ská kapela.
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Stroužné
je malá obec poblíž českých
Žďárek, s názvem dle pstru-
hového potoka. Leží na sva-
zích Boru na rozlehlé stráni
(od 515 do 590 m n.m.)
Vznik vesnice, založené čes-
kými osadníky, se datuje
roku 1470. K největšímu
rozkvětu obce došlo v polovi-
ně 19. století. Vesnice čítala
roku 1905 820 obyvatel. V
dolní části byl otevřen uhelný
důl s ložiskem černého uhlí. 

Nábožensky protestantské cítění
lidí vedlo  v letech 1814-18 k
postavení vlastní dřevěné mod-
litebny. Od roku 1930 zde žil
farář J. E.  Bergmann, za jehož
působení byl v roce 1848 posta-
ven kamenný kostel. Protože se
obřady vedly v češtině, dochá-
zela sem i řada občanů z přileh-
lých českých obcí.  Farář se také
zasloužil o postavení české
školy. Ze hřbitovních desek lze
vyčíst řadu českých jmen
(Cvikýř, Ducháč atd.).
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Od roku 2006 to je samostat-
ná instituce kultury Lázní
Chudoba. 
Pro zpestření nabídky zde
jsou například organizovány
simulované ukázky bojů z
prusko-rakouské války v roce
1866 i jiné kulturní akce. 
Pěkné přírodní divadlo s kry-
tým jevištěm může pojmout
přes 200 diváků. 

Muzeum lidové kultury
Sudetské oblasti se nachází v
dolní části obce. Na nejvyš-
ším místě skansenu stojí zre-
konstruovaný, dovezený větr-
ný mlýn a  nížeji zvonička.
Odtud se rozkládá pěkný
pohled na Sněžku i část
Krkonoš. 

Byly sem převezeny další
původní dochované stavby
lidové architektury kraje.
Domy se staly historickým
dokladem mistrovství dáv-
ných řemeslníků.
Vystavené exponáty ve stav-
bách i kovárně se staly ukáz-
kou zapomenuté dřevěné
lidové kultury Sudetské
oblasti. 

Jiný pohled na Stroužné smě-
rem z české strany od Závrch.
V současné době je terén
značně zarostlý stromy.
Níže pod kostelem  na strání
vpravo byl v roce 1984 zalo-
žen skansen  jako oddíl
Regionálního muzea ve
Valbřichu. 
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V přední části bývalé kovár-
ny je instalována expozice
kovářství a řemeslnických
potřeb včetně občasných uká-
zek řemeslné práce.  

Z dříve uvedených důvodů
roku 1970 zbylo ve vesnici
jen 109 stálých obyvatel.

Jsou zde ukázky zachovalého
starého nábytku a hospodář-
ských  potřeb z 18., 19. i po-
čátku 20. století.

Instalovaná výstava navazuje
na etnickou tradici života v
zemi kladské a  pokojného
soužití lidí různých národ-
ností.

U pokladny skansenu je stále
vidět návštěvníky. Nahoru
kolem cesty je parkoviště.

O něco nížeji vpravo se
nachází restaurace a rybárna,
kde je možno chytit rybu a
nechat si ji zrovna usmažit.



Ještě v roce 1787 v Bukovině  byly pouze 4 domy. Osada se začala rozvíjet díky podpoře tkalcovství
až koncem 19. století. Tak v roce 1933 měla 115 obyvatel, roku 1970 jen 38 a  dnes v původních cha-
lupách žije pouze  5 stálých obyvatel. Má zde dům vojenská důstojnická škola. Za války již zde bylo
cvičiště pro brance Wermachtu. Po válce zde byl umístěn radar pro potřeby vojsk Varšavské smlouvy.

Poblíž začíná lesní Alexandrova cesta, vybudovaná kolem roku 1800 a pojmenovaná podle  Alexandra
Magnise,  velkého milovníka a dobrodince zdejšího kraje (zaváděl zemědělské stroje a zasloužil se o
rozvoj lázní v Chudobě). Sloužila jako spojnice po boku Boru ze Stroužného se  silnicí sta zatáček, do
míst parkoviště pod skalním městem. A také jako zkratka pro poutníky od Machova do Vambeřic.
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Vedla tudy nejpříhodnější
cesta do Divokých ďour
(Bludných skal), kde se Čeští
bratři údajně  schovávali. Je
to labyrint skal na severozá-
padním okraji Boru.  Ty byly
rozrušeny erozí a vodou,
čímž vznikly nízké a mnohdy
úzké průchody. Rod Ducháčů
zde  prováděl turisty do skal a
z výdělku si pořídil vyhláše-
ný hostinec, jehož budova  po
úpravách stojí dodnes.

Od roku 1922 byl hostinec v
Bukovině v majetku misijní
společnosti (Misionshaus),
po válce jako sanatorium dět-
ské hematologie s názvem
Orlík.

Střecha objektu  je vidět při
pohledu na Bor až z
Náchoda.

Mezi výše položenými osa-
dami na západní straně Boru
leží víska Bukovina. 
Je známá od roku 1477 jako
česká osada patřící ke vsi
Stroužné,  ležící ve výšce
kolem 700 m u státní hranice.
Zdejší usedlíci byli většinou
potomci českých uprchlíků,
stíhaných pro náboženské
vyznání. Na snímku v pozadí
je vidět tehdejší známý hosti-
nec v Bukovině, pojmenova-
ný Skalní.
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V Nouzíně se cesta z Čech
dělila do dvou směrů - vlevo
do Pasterkova a rovně vzhů-
ru po Machovské cestě ser-
pentinami přes osadu Vostrou
Horu až do Karlova. Při
odbočce na Pasterkov byl
postaven  Flouskův výletní
hostinec (viz foto), známé
středisko protestantů. 

Od roku 1787 v Nouzíně stál
horský mlýn dole pod vsí, až
u samých hranic. Byl pohá-
něn vodou z rybníčku, který
napájel potok Trnkava a další
přítoky z okolních vrchů.
Nechyběla ani velká zděná
budova německé školy.  
Dnes tu zůstala jen dvě stave-
ní, postavená až za války.

Skalní útvar Hejšovinu
zachycenou na fotografii, i
několik chalup Vostré Hory
pod ní lze spatřit od
Broumovska. 
Dnes jsou skály více zarostlé
dřevinami. Turisticky jsou
využívány spíše ze sportovní-
ho střediska v Karlově. 

Ducháčova hospoda (viz
foto) s velkým nápisem
„Gasthaus“ na střeše.

Podobným způsobem vznikla
v 15. století o něco výše
osada Nouzín. Společně s
Vostrou Horou (ještě více do
vrchu) měla v roce 1840
jenom 10 chalupa a asi 200
obyvatel. V chalupách žili
chudí čeští tkalci, ale na
německém území.



Velká Čermná (Německá)
Zápisy o založení vesnice se
dochovaly z roku 1354.
Protéká tudy Červený potok,
což se v minulosti odrazilo i v
jejím názvu (Deutsch nebo
Gross Tscherbeney). Obec
náležela k českému hradu
Homoli, později k náchod-
skému panství. 
Pohled na obec je směrem k
Velkému Poříčí.
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Do 15. století se měla obec  jmenovat Lipolitov, lidově Lipoltov. Dosud není jasné, zda se název týkal
obce Čermná nebo sousedící staré Chudoby. V obou místech se vyskytovaly hojné prameny chutné a
léčivé vody, známé mnohem dříve. V dobové literatuře jsou zmiňovány „Čermenské lázně“. 
Existuje dokument ze zástavy náchodského panství Janu Špetlovi z Prudic ze 14. června 1497 a z
postupní smlouvy mezi Jindřichem st. Münsterberským a Janem Špetlem o prodeji panství z roku
1500. V dokumentu je výslovně uvedeno manství mimo jiné v Německé Čermné. V té době existova-
lo manství také v Malé Čermné s doloženým opevněným sídlem a pravděpodobně i ve Slaném a
Německé Čermné. V 1. polovině 16. století docházelo k postupnému úpadku manského systému a stat-
ky byly předány do dědičného vlastnictví momentálním hospodářům.
Lidé v obci se zabývali zemědělstvím, tkalcovstvím nebo službou v blízkých lázních jako pokojské,
maséři a podobně. Vzniklo zde několik objektů s pohostinskou a ubytovací činností. V Čermné bylo 6
hospod, 4 pekaři, 5 řezníků a 8 potravinových obchodů.
Německé názvy u většiny obcí (Čermná = Grenzeck, jinak  Deutsch Tscherbeney) neuvádím, protože
byly v roce 1937 nařízeny, aby se zapomnělo na českou minulost. V současnosti se používá název obce
„Čermná“ jako součást Lázní Chudoba.
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Jedná se o největší obec Čes-
kého koutku (roku 1933 měla
2041 obyvatel), která se táhla
až k Čertově skále.

Na fotografii z r. 1940 jsou
domy tkalců v horní části
obce, kterých bylo dvanáct v
řadě. Říkalo se jim dvanáct
apoštolů.

Na fotografii je rodina Maxe
Paulitschka, který měl v
Německé Čermné kovárnu.

Zajímavou podívanou byl a
doposud je celoročně v cha-
lupě vlevo u cesty ke
Stroužnému pohyblivý bet-
lém. Je zde i ukázka práce
starého řezbáře, který si
troufl vyrobit i malé varhany.

U hranic poblíž Malé Čermné
stála hospoda „U Krobiána“.
Už je také zbourána podobně
jako mlýny i několik domů,
které stávaly pod  kostelem. 



Na pohlednici je zachycen
naproti zvonici přes cestu
zavedený hotel Hubertus.
Dnes je hotel zrušen. Naproti
je parkoviště pro návštěvníky
kostela  a kostnice.
V obci je několik dřevěných i
zděných a hospodářských
budov z 18. a 19. století. 

V této budově poblíž pomní-
ku třech národů zase bývala
výroba doutníků. Po rekon-
strukci a přístavbě dalšího
patra jsou zde byty.
Poněkud níže vpravo  u silni-
ce bývala velká pekárna.

V této budově za potokem
naproti škole byla malá tex-
tilní továrna. Zpracovávala se
bavlna. Dnes jsou zde byty
pro občany.
Další textilní továrna (na cel-
kové fotografii obce s komí-
nem) stála směrem k
Velkému Poříčí.
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V Německé Čermné v roce
1927 sjelo z mostu pro poru-
chu přetížené nákladní auto,
vezoucí osoby do práce.
Auto se převrátilo a zahynulo
při tom sedm lidí.
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Na třech deskách je několika-
jazyčně vyjádřeno poděková-
ní Čechům, Polákům i
Němcům, kteří přispěli k
hmotnému a kulturnímu roz-
voji Čermné od roku 1354 až
do současnosti. Vsazené
kameny, přivezené z jednotli-
vých zemí, symbolizují pří-
slušnost k rodné zemi.

Pomník třech národů stojí ve
vrchní části obce Čermná u
odbočky na Stroužné. Oblouk
na návrh mezinárodní komise
roku 1999 postavili vděční
čermenští občané. 

V přístavbě školy se usídlila
státní sportovní škola. Slouží
též jako turistická ubytovna.
Ve většině škol se v roce
1945 neučilo, protože zde
byli ubytováni sovětští vojáci
a po nich polská vojska. Do
roku 1952 se ještě zčásti učilo
německy, dále jen polsky.

Na zdejší dřevěné české
škole byl od roku 1746 učite-
lem Jan Šmída, který zde po
dobu svého působení  psal
českou kroniku.
Potom ve stejném místě byla
postavena německá škola.
Budova slouží pro polské děti
dodnes, pouze byl po válce
přes cestu upraven dům pro
další dvě třídy. 



Ve vrchní části obce (u dneš-
ního oblouku) prosperovala
vyhlášená hospoda „U Win-
trů“. Po válce byl objekt sta-
vebně rozšířen a  používán
jako turistická ubytovna.
Nyní je na prodej.

Zadní budova zůstala jako
jediná z čermenského pivo-
varu, který patřil k hospodě.
Vpravo je symbolický hrádek
se sochou Anny Svidnické
(1339-62), která v době zalo-
žení obce  v zemi vládla.

Pohled na kostel sv.
Bartoloměje s přilehlým hřbi-
tovem. Jsou zde pochováni i
lidé z Jakubovic a Chudoby.

Pohled na čermenskou faru.
Církevně jako farnost  spada-
la od roku 1354 pod dobruš-
ský děkanát.

Země Kladská v nábožen-
ském členění náležela do die-
céze pražské až do roku
1972. 
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Zvláštností je zvonice postavená mimo kostel. Projevují
se zde stavební vlivy Náchodska, charakteristické štíty
domů do ulice i samostatná zvonice.
Ve vesnici pod kostelem stával mlýn (H. Taubitz).  Dnes
tu je parkoviště pro návštěvníky kostela, hřibitova i
kostnice. Další  mlýn (J. Schimmek) stával pod parko-
vištěm a do třetice byl mlýn ještě ve vrchní části obce. 
Je pravděpodobné, že v blízkosti kostela stával (kolem
roku 1750) tehdy opevněný manský statek (rytířský
dvorec).
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Čelní pohled na oltář v kostnici. Pod podlahou je
uloženo dalších  20-30 tisíc pozůstatků lidí.

Prvky nářečí kladských Čechů, odlišné od podkrko-
nošského nářečí, se díky smíšených manželství pře-
nášely i na Náchodsko a další sousedící území.
Mezi nejvýraznější znaky patří změna hlásky „v“ za
samohlásku například: zrouna, slauný, kreu,  dokto-
roj, Kovářoj, eště, ňáký a podobně. Z těchto důvo-
dů sem byla zanesena i některá  německá slova jako
tébich, lavór atd. Mladí již hovoří spisovněji.

U zdejšího kostela v roce
1776 byla zásluhou faráře
Václava Tomáška vybudová-
na kostnice, v níž shromáždil
ostatky obětí třicetileté,
sedmileté války a epidemie
cholery.

Pohled na budovu kostnice.



Občané využívají nevyužité
pozemky. Na nepoužívané
zahradě byl instalován mini-
golf a další hrátky.
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Na zahradě za domem jsou
umístěny staré dřevěné stav-
by pro bydlení i hospodářství.
Atrakcí je pak minizvěřinec s
nezvyklými zvířaty (ozdobní
kohouti, pávi, koroptve). Je
zde přistavován starodávný
větrný mlýn.

„Szlak ginacych zawodow“
je další z malých skansenů na
okraji vesnice. Je zde instalo-
vána výstavka starodávných
mlynářských, kovářských,
hrnčířských potřeb a nářadí. 

Pro děti jsou zde připraveny
nafukovcí skluzavky a jiné
radovánky. Areál nese jméno
„Eldorádo“.
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Za zvonicí je prostorné par-
koviště.

Vpravo bývala kavárna
Drechsler.

Zajímavostí v meziválečném
období bylo přistání Parse-
valovy německé vzducholodi
na lukách mezi Čermnou a
Chudobou.
Pohled zachycuje dnes pol-
skou Čermnou z kopce od
příjezdu do Malé Čermné.
Obec se ale táhne Stroužnou
ulicí vlevo podstatně dále do
kopce .

Při cestě vpravo na Stroužné
bylo v letech studené války
postaveno středisko pro
vojenské účely. Byla zde
ubytována i obsluha radaru
na Bukovině.
Nyní se objekt nazývá „Hotel
uzdraviskový“, jinak Kon-
gres centrum Rutkowski.

Zajímavý je letecký pohled
na Lázně Chudoba s přilehlý-
mi vesnicemi.
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Jakubovice jako další z vesnic Českého koutku je  zastrčená za Chudobou. Byla zapsána již roku 1631
(zlidověle Jakowitz = Sippendorf des Jakob) jako majetek homolského panství. 

Cesta do obce odbočuje  ze
silnice sta zatáček vlevo na
konci Chudoby nad zvonič-
kou z poloviny 19. století.
Tvar zvoničky je charakteris-
tický pro řadu obcí v
Kladsku.

Zvonička v současnosti byla
opravena a mariánský obraz
renovován. Chalupa pod ní
ale nedávno vyhořela.



Před hotelem „Kladská růže“
(podle názvu květiny, která
roste kolem lázní Dušníků)  v
horní Chudobě cesta odboču-
je vlevo do značného kopce k
Jakubovicím.
Poněkud výše vpravo od sil-
nice sta zatáček je hřbitov
německých vojáků, kteří
zjara roku 1945 na následky
zranění zemřeli   v lázeňském
lazaretu.
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Vesnické chalupy byly roz-
troušeny na poměrně strmém
kopci. Dnes zde zůstalo jen 
23 převážně renovovaných
staveb. Neošetřovaný terén je
silně zarostlý lesními i nále-
tovými dřevinami.

Hotel je stále v provozu a
zahrada je upravena pro
odpočinek návštěvníků a
ubytovaných rekreantů.

Kolem roku 1881 v Jaku-
bovicích žilo 365 vesměs
českých obyvatel, katolíků,
(pouze jedna rodina protes-
tantská), v roce 1937 pak 266
osob v 56 domech,  ale v roce
1970 už jen 67 osob.



Sousedi se scházeli pro nedo-
statek kultury  vždy v některé
chalupě na „toulačky“ (obdo-
ba našich draček peří).

Již v roce 1881 zde stála hos-
poda a reklamní pohlednice
zvaly hosty z chudobských
lázní na přátelské posezení.
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Přesto že vesnice nebyla tak
velká, měli zde sídlo divadel-
ní ochotníci,  kteří v dlou-
hých zimních večerech bavili
občany.

Slavná hospoda byla zbourá-
na a na uvolněném prostoru
bylo zřízeno parkoviště pro
auta rekreantů.

V roce 1921 dostala hospoda
nový kabát a také lákavý
název - Jakobi baude. Konaly
se zde taneční zábavy, dokon-
ce i plesy. Vedle hospody
bylo zřízeno parkoviště pro
automobily. Za hospodou
bylo vytvořeno stinné zah-
radní posezení. 
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V obci byla německá škola,
ale zároveň tam byla až do
roku 1870 dvakrát týdně sou-
kromě vyučována čeština. Za
tímto účelem tam docházel
laický učitel z Velké Čermné.

Pohled na upravenou budovu
školy z boku. Před okny bylo
malé hřiště na volejbal a cvi-
čení. Žertovně byla nazývána
jako „vysoká škola jakubo-
vická“, protože stála vysoko
na kopci.

Později školu přebudovaly
polské chemické závody na
svoji zotavovnu pro pracující.
Budova byla několikrát při-
stavována a slouží dále jako
rekreační středisko.

Z vrchní části obce byl krás-
ný výhled na Orlické hory.
Dnes není zbylé chalupy z
cesty pro zeleň vidět.



Zimy zde bývaly tuhé.
Svažitý terén však využili
sportovci, kteří tu každoročně
organizovali sáňkařské závo-
dy. Těch se zúčastnili místní,
hosté z nedalekých lázní i
závodníci z Čech.

Nebyla zde zvláštní trať, ale
závodilo se přímo po prudké
svažité cestě. Start byl u
Jakobi baude.

Z vrchní části obce vedla
polní cesta navazující na
Alexandrovu cestu na úpatí
Boru, jako spojka mezi
Stroužným a silnicí sta zatá-
ček. Tudy se ubíralo procesí
do Vambeřic. Vpravo od
kříže bývala v 70. letech dře-
vařská pila. Není již v provo-
zu.

Jeden z poválečných nových
objektů v 70. letech, určený
pro rekreaci polských obča-
nů, byl také zbourán. Býval
tam i bazén.
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Saní k dopravě v zimě využí-
vali místní i lázeňští hosté.
Vesnici spravoval starosta z
řad bohatších sedláků. K sobě
měl čtyři poradce.
Poštu doručoval pošťák z
Chudoby s pomocníkem.

Protože ve vsi nebyl kostel
ani hřbitov, vozili občané své
zesnulé do tehdejší Velké
Čermné k smutečním obřa-
dům a uložení k věčnému
spánku. 

Pracovních příležitostí mno-
ho nebylo, tak muži vykoná-
vali těžkou práci v lese, něk-
teří v kamenolomu v úpatí
Boru. Malý kamenolom byl
též dole u výjezdu ze vsi.

Ženy zase sázely nové strom-
ky po lesních stráních.

V roce 2011 vydali pamětníci
a bývalí rodáci brožuru
Gesammelte Erinnerungen -
sbírka vzpomínek“, Petera
Macha, psanou německy s
řadou fotografií. Osoby i
domy jsou tam očíslovány  a
uveden seznam jmen i maji-
telů domů.



Řada žen získala zaměstnání
v textilce Ch. Dieriga v
Žakši. Jezdívaly tam na kole
společně s mistrem, absol-
ventem berlínské mistrovské
školy.
Některé byly zaměstnané v
chudobských lázních jako
pokojské a zdravotní sestry.
Několik mužů za války dojíž-
dělo do Sëgenwerk bei
Rother (ložiska) v Žakši.

Jinak řada lidí se živila prací
na svých polnostech nebo
jako čeledíni u sedláků.

„Kozičkáři“ pak museli dopravovat
krmení pro zvířata na svých bedrech. 

Tkalci zase vozili utkané „kusy“ fakto-
rům na trakaři přes Nouzín až do
Božanova, ležícím na české straně.

Těm chudším musely stačit i
kravičky a vlastní síla.
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Nejen prací živ je člověk.
Lidé se dovedli veselit u
každé příležitosti. Pro děti
byla uspořádána na louce
slavnost za hojné účasti rodi-
čů i s vlastní hudbou
„Kinderfest“.
Věřící chodili s hudbou na
poutě do Vambeřic  i vlakem
do daleké Varty za Kladskem.

Těch slavností bylo víc.
Například slavnost horských
zemědělců.
Přes absenci kostela se tu sla-
vila pouť. 

Podobným způsobem se sla-
vily i dožínky.
Před první světovou válkou
to byly i slavnosti tkalců. Ale
tkalci vymizeli se vzrůstající
textilní výrobou.
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Pekař do vsi vozil své zboží z
Velké Čermné 2x týdně.
Podobně sem byla dovážena
čerstvá zelenina.
Ve vesnici bývaly dva obcho-
dy s koloniálním zbožím. Po
válce zde byl postaven nový
obchod s občerstvením, ale
už  také není v provozu.



Nechvalnou akcí  v roce
1937, v době sílícího nacio-
nálního cítění, bylo přebudo-
vání jednoho statku na stře-
disko pro výchovu mládeže,
„Landjahrlager“.
Místní sem chodili do boční
zahrady v létě tančit při har-
monice a zazpívat si.

Těžiště výchovy dokladoval
obraz Adolfa Hitlera.
Vystřídaly se zde dívky z
Hitlerjugend i ke konci války
jeptišky s malými dětmi z
bombardovaných měst.

Ještě později byl objekt pře-
budován, provedena přístav-
ba a komplex slouží nyní jako
rekreační středisko.

Po válce byl objekt přebudo-
ván na místní kapli. Na stře-
chu byl přimontován kříž.
Docházel sem farář, který
uměl německy. Dokonce zde
byla uspořádána jedna svat-
ba. Později byl objekt určen
pro dětskou ozdravovnu.
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Po vesnici lze nalézt řadu křížů a božích muk vět-
šinou připomínajících nějaké tragické události. K
nim byla dle svátků jednotlivých patronů  pořádá-
na procesí kolem vsi s prosbou za dobrou úrodu. 

Po válce většina zbývajících
obyvatel utekla k příbuzným
na Náchodsko a někteří se
vystěhovali do Německa.
Původních obyvatel zde
zůstalo jen několik.

Některé domy si zrekonstruo-
vali noví polští obyvatelé,
prázdné domy byly zbourány
na stavební materiál.

Jiný záběr je ze slavnosti
dokonce s vlastní hudbou.
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Každoročně se tu u marián-
ské sochy konaly májové
pobožnosti.
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Kudowa - Zdrój v Dolnoslezském vojvodství při hranici s Českou republikou je jedním z nejstarších
lázeňských míst v Polsku i Evropě. Prvně je zmiňováno Jindřichem Minsterberským, synem Jiřího z
Poděbrad. Původní jméno tehdy ještě vesnice bylo Lipolitov, ale v polovině 16. století bylo známo jako
Chudoba, později Kudoba, za 2. světové války Bad Kudowa a od roku 1945 na Kudowa - Zdrój. Český
název města je dnes Lázně Chudoba, součást Českého koutku. Místně bývalo ještě děleno na horní a
dolní Chudobu.
Nejstarší částí města je Čermná (dříve Velká Čermná), s historií sahající do 14. století. První zmínka o
minerální vodě pochází z kroniky Ludwika z Náchoda z roku 1580, kde jsou zmiňovány „Cermenske
Lazne“. Jedním z návštěvníků lázní za třicetileté války byl vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Minerální
voda pro svou lahodnou chuť byla zasílána až do Berlína.  V roce 1625  G. Aelurius, protestantský
mnich, ve své práci "Glaciografia" píše o vynikající chuti minerálních vod z Kudowy, o jejich pro-
spěšnosti zdraví a o jejich využití ve vinařství. Roku 1850 vykonal  A. Dulfos chemické analýzy mine-
rálních vod z několika míst a dosvědčil, že mají léčivé účinky. Následně v roce 1870 lékař J. Jacob pro-
hlásil Chudobu za lázně, léčící srdce a oběhový systém.

Jedna ze starších pohlednic
městské části Lázní Chudoba.
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Po zavedení železničního
spojení a zřízení vlastní elek-
trárny v roce 1905 byla posta-
vena řada nových budov,
mezi nimi i lázeňské divadlo
a hotel Fürstenhof (Knížecí
dvůr). 

V hlavní lázeňské sezóně zde
účinkovaly divadelní soubory
až z Berlína.

Ohromný lázeňský park
vyzýval pacienty i rekreační
návštěvníky k vycházkám na
zdravém vzduchu. Lázně  a
okolí leží v terénu o nadmoř-
ské výšce 388-700 m.

Další ze staveb byla
Charlotten Bad. Věhlas lázní
přilákal návštěvníky z Ev-
ropy i ze zámoří.

Na spodním snímku je stavba
Wandelhalle m. Eugen
Quelle poblíž zámečku. 

V čase napoleonských válek
hostoval na faře v Čermné
pruský král Wilhelm III. a též
královna s dcerami na dneš-
ním zámečku. V lázních se
jim líbilo. Když pak přešla
Chudoba do majetku rodu
Götzenů, postarali se o další
rozkvět lázní.
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Ve střední části parku byl
umístěn velký krytý altán pro
stinný odpočinek pacientů.
Vedle byl umístěn dřevěný
hudební pavilon, kde se
konaly časté koncerty.

V lázních působil stálý lázeň-
ský orchestr, ale také i hosté.
Ještě za Rakouska-Uherska
zde hostoval náchodský
dechový orchestr pod vede-
ním Maxe Phillipa. Koncert
údajně sledovalo 5 tisíc po-
sluchačů.

Naproti zámečku byl umístěn
původní prameník Eugen
Quelle, vybudovaný v roce
1853. Později byl stržen.

V meziválečném období
muselo služebnictvo denně
brzy ráno otírat lavičky, aby
si panstvo nezašpinilo oděv.

Sanatorium „zámeček“ byl
postaven již v roce 1772,
původně jako dřevěná stavba
s 20 vanami. Roku 1907 byla
rozebrána a postavena zděná
budova pro pacienty na léče-
ní - lázeňský špitál. 
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Srdcem lázeňského parku se
tak stala hala prameníku
(Pijalnia Wód Minerálnych),
vybudovaná v roce 1931 na
místě  stržené dřevěné stavby
Quelle. 

Hala prameníku je vlevo pro-
pojena s koncertním sálem. 

Pohled do koncertního sálu,
na jehož levé straně jsou
umístěny obchůdky se suve-
nýry a také kavárna. 

Na sklonku války v roce 1945
sloužily lázně jako lazaret
pro zraněné německé vojáky. 

Nynější vzhled prameníku.
Pacienti zde popíjejí léčivou
minerálku. Pro turisty a oby-
vatele je ovšem odběr vody
zpoplatněn.



Rozlehlý park v anglickém
stylu byl vždy pečlivě udržo-
ván. Nalezla zde v minulosti
odpočinek řada význačných
osobností, mezi jinými i voje-
vůdce Moltke nebo J. W.
Goethe. 

Zvláště zjara se park rozzáří
úchvatnými barvami. Opatru-
jí zde i 300 roků vzácný cizo-
krajný strom.
Je známo, že zde hledal léčbu
i odpočinek anglický minis-
terský předseda W. Churchill.

V současné době je vidět v
jezírku mohutný vodotrysk.
Přístaviště loděk nyní osiřelo.

V minulosti návštěvníci i
pacienti hledali rozptýlení u
jezera na konci parku.
Projížďka na lodičce lákala
nejeden zamilovaný pár.
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Na dobové pohlednici je
vidět rozlehlost budov i vlast-
ních lázní.
Místo zažilo několik období
úpadku, ale vždy byla obno-
vena jeho sláva. 

Budova divadla a hotelu byla
zrekonstruována a slouží jako
hlavní lázeňská nemocnice s
názvem „Polonia“.
Donedávna byly lázně majet-
kem státu. Od 20. 10. 2010 je
vlastníkem celých lázní velká
společnost zpracující kovy
(měď) „Spółka KGHM
Polska Miedź S.A.“.

S přílivem návštěvníků i
pacientů vyvstala nutnost sta-
vět nové ubytovací domy a
sanatoria.

Nad městskou části se nachá-
zí jedno ze  sanatorií s
názvem Švýcarský dvůr. Byl
také nově renovován.
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Pacientům se srdečními a
ženskými chorobami je zde
věnována všestranná péče.
Koupele  a pitné kůry mine-
rální vody jsou hlavními
složkami léčby.
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Takto vypadá lázeňský kom-
plex z ptačí perspektivy.

V minulosti byli obyvatelé
Chudoby odkázáni jen na
návštěvu malého koupaliště v
horní části města, napájeného
z čistého, ale chladného poto-
ka. Jedinou vymožeností byly
jen kabiny na převlékání.
Koupaliště muselo ustoupit
stavbě nového hotelu.

V současné době mohou oby-
vatelé, pacienti i zájemci z
Čech navštívit nový komplex
Vodní svět, vybudovaný v
místě bývalého zahradnictví.
V budově je plavecký bazén
25 m, rekreační bazén, bro-
diště pro děti, vodní skluzav-
ka 92 m, dále sauny, solári-
um, masáže  a dodatkové
vodní atrakce. U budovy je
parkoviště pro automobily i
autobusy.



Neodlučnou součástí dnešní
Chudoby na začátku města je
ohromné tržiště s rozmani-
tým zbožím. Denně sem míří
stovky automobilů i autobusů
s návštěvníky především z
české strany.

Stáčírnu koupil Tým klad-
ských lázní „Zespól uzdra-
wisk klodszkich S.A.“, vlast-
nící i další lázně v kraji.
Stáčení minerálky přesunul
do nové stáčírny v blízkém
Jelenově, kde byl původně
jen přírodní pramen na louce.
Voda je expedována do celé-
ho Polska.

Původně se chudobská mine-
rálka stáčela do lahví v příze-
mí budovy  na snímku vlevo
od prameníku v komplexu
lázní. Lázně i stáčírna byly
od konce války státní.

Nyní stáčírna produkuje
minerální vodu s názvem
Kudowianka a Staropolanka
do PET lahví. Vody jsou filt-
rované, čisté nebo sycené
kysličníkem uhličitým, pří-
padně ochucené různými
ovocnými šťávami.
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V městské části měli hosté už
dříve možnost nákupu různé-
ho zboží a suvenýrů.
Výstavné ubytovací domy
vynikaly ozdobnou fasádou.

Většina domů v poslední
době v městské části dostala
novou fasádu. Nabídka zboží
v obchodech je pestrá.
V Lázeňské ulici je instalová-
na trvalá výstava panenek a
jiných hraček z 19. a 20. sto-
letí, hojně navštěvovaná
lázeňskými hosty a hlavně
dětmi.

V městské části je kostel sv.
Kateřiny z roku 1849 v kláš-
terní budově společné se
sanatoriem, kde jsou  pacien-
ti pod péčí řádových sester.

Církevní obřady, především
pohřby se konají v kostele
mezi Žakšem a Slaným. Zde
za starým hřbitovem byl
vybudován nový hřbitov. 

Nedávno, dne 25. 06. 2005,
byl v městské zástavbě
Chudoby poblíž výše jmeno-
vaného postaven a vysvěcen
nový moderní kostel „Milo-
srdenství Božího“.



Z pěkně upravené budovy
radnice řídí starosta chod
městského úřadu i celého
města. Žije zde i s připojený-
mi obcemi kolem 1 400 stá-
lých obyvatel.
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V horní části Chudoby býva-
la německá, později polská
škola. V současnosti je budo-
va přebudována na byty.

Na kopci v ulici Buzka je
původní česká škola, která
byla v majetku evangelické
společnosti (ve válce středis-
ko Hitlerjugend). Po válce se
zde  pro českou menšinu uči-
lo od roku 1947 do konce
roku 1953. Pak se pokračova-
lo už jen v polském jazyce.
Mimo to je v Chudobě ještě
jedna základní a jedna střední
škola.

Jedná se o moderní prostorné
řešení vnitřku kostela. Místní
věřící se tak dočkali důstoj-
ného a kapacitně vyhovující-
ho svatostánku.
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Pohled na zmiňovanou cestu
sta zatáček, stoupající ke
Skalnímu městu a dále do
Karlova. Zkratkami tudy cho-
dili poutníci až do Vambeřic.

Zajímavou podívanou pro
turisty bývala malá přehrada
a vodopád nad horní Chu-
dobou u osady Blažejov.
Potok zde teče velmi strmým
údolím. Prostor je nyní znač-
ně zalesněn.

V rámci zlepšení životního
prostředí byla na místě  staré
čistírny v roce 1973 v Chu-
době - Slaném postavena čis-
tírna odpadních vod. Výstup
je vyústěn do potoka Střely.
V roce 2000 byla zmoderni-
zována a její vydatnost činí
10.000 m2 vody.

Na hlavní Lázeňské ulici je
značný provoz. Za posled-
ních dvacet roků zde přibyla
nebo byla renovována řada
obchodů se spotřebním i upo-
mínkovým zbožím.



39

Blažejov je osada domků,
roztroušených vlevo pod ces-
tou sta zatáček. Dnes jsou
stavení součástí Chudoby. V
silně zarostlém terénu jsou
patrné pouze tři stavby.

Na konci osady bývala hájov-
na, později adaptovaná na
hospodu. Po rekonstrukci
slouží celý objekt jako rekre-
ační středisko.

Kousek za Chudobou  smě-
rem k Levínu leží Jelenov.
Vesnice byla založena kolem
roku 1477 a patřila též k
homolskému panství. Obyva-
telstvo se zabývalo zeměděl-
stvím. Roku 1765 zde bylo již
50 různých řemeslníků a roz-
víjela se tkalcovská činnost. 

Na místě renesančního dvora
z 2. poloviny 16. století  byl
roku 1775 ve velkém parku
postaven zámek. Zámecký
pán vlastnil 3 bělírny, dílny
na barvení a další zpracování
plátna. V místě je vyhlášený
Felixův minerální pramen. 
V obci je též několik cenných
domů z 19. století.  V té době
zde pracoval mlýn, pila,
cihelna i dvě hospody.



Dne 18. ledna 1800 v zámku
zemřel majitel náchodského
panství vévoda Petr Kuron-
ský, který byl hostem jele-
novského pána, jinak zázrač-
ného lékaře Franze Bern-
harda von Mutiuse. Zde vé-
voda marně hledal pomoc.
Snímek pochází z roku 1872.
Objekt byl roku 1971 určen
pro rekreaci, přistavěno další
patro a od roku 1983 byl pře-
stavěn na  sanatorium.

40

Za zámkem na kopečku u sil-
nice směrem na Dančov  byl
v letech 1695-97 postaven
kostel sv. Trojice. V polovině
19. století zde byl ještě dům
poustevníka zvoníka.

V roce 1991 zadní část zámku
vyhořela a provoz byl pro
nedostatek financí ukončen.
Nyní je zámek v soukromém
vlastnictví, značně poničen
vandaly, zarostlý plevelem a
náletovými dřevinami.

Pán zámku  Mutius v minu-
losti vlastnil polnosti a lesy
sahající až nad obec Slané.
Součástí zámku je dodnes
využívaný velký hospodářský
komplex pro zemědělské hos-
podářství.
Z nových staveb je zde velká
samoobsluha.


