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GMINA MIĘDZYLESIE
Ziemia Międzyleska o  pow. 189 km² jest uroczym regionem 
górskim, usytuowanym w Otulinach Śnieżnickiego Parku Krajo-
brazowego na wysokości od 368 do 1326 m n.p.m., w obrębie 
dwóch makroregionów: Sudetów Wschodnich oraz Sudetów 
Środkowych, pomiędzy masywem Gór Bystrzyckich (Czerniec 
891 m n.p.m.) od zachodu i   masywem Śnieżnika od wschodu 
(Mały Śnieżnik 1326 m n.p.m.). Kraina ta leży w   strefie dwóch 
klimatów: górskiego i  podgórskiego, o  dominujących cechach 
chłodu i wilgoci.

KRÁLÍKY
Podgórskie miasteczko malowniczo położone u podnóża Góry 
Maryjnej (Mariánský kopec), której dominantą jest widoczny 
z daleka kościół i klasztor. Historyczne centrum miasta, tworzo-
ne budowlami w stylu klasycystycznym i barokowym, należy do 
najlepiej zachowanych w szerokiej okolicy. Do najważniejszych 
zabytków architektonicznych należy kościół św. Michała Archa-
nioła, hotel Złoty Łabędź (Zlatá Labuť), budynek Kasy Oszczęd-
ności (Spořitelna) i dawny ratusz z wieżą – dzisiaj muzeum miej-
skie.

KRÁLÍKY
Podhorské městečko malebně situované na úpatí Mariánského 
kopce, jehož dominantou je zdaleka viditelný kostel a klášter. 
Historické jádro města, tvořené klasicistními a barokními 
stavbami, patří v širokém okolí mezi nejlépe dochované. Jeho 
nejvýznamnější architektonickými památkami jsou kostel sv. 
Michaela Archanděla, hotel Zlatá Labuť, budova Spořitelny a 
bývalá radnice s věží – nyní městské muzeum.

OBEC MEZILESÍ
(Międzylesie) s rozlohou 189 km2 je půvabný horský region ležící 
v ochranném pásmu chráněné krajinné oblasti Śnieżnicki Park 
Krajobrazowy v nadmořské výšce 368 až 1326 m, na území dvou 
makroregionů – Východních a Středních Sudet, mezi Bystřickými 
horami (Czerniec, 891 m n. m.) na západě a masivem Králického 
Sněžníku (Malý Sněžník, 1326 m n. m.) na východě. Panuje zde 
horské a podhorské klima s převahou chladu a vlhkosti.

ŚWIĘTY JAN NEPOMUCEN
jest postacią bardzo często spotykaną w  ikonografii Ziemi 
Kłodzkiej. Kult męczennika, mimo braku formalnej kanonizacji, 
rozprzestrzeniał się od 1419 r., a więc roku, w którym nastąpiła 
śmierć jego oprawcy – króla czeskiego Wacława IV. Kult ten na-
silił się po wygranej przez Habsburgów w bitwie pod Białą Górą 
w 1620 r. W XVII w. kult przekroczył granice Królestwa Czech, 
a kontrreformacja znalazła w nim jednego ze swoich ulubionych 
błogosławionych, a  potem świętych, co ma odzwierciedlenie 
w liczbie stawianych figur świętego. Do rozpowszechnienia kul-
tu przyczynili się duchowni, głównie jezuici, a także przedstawi-
ciele dworu cesarskiego, zamożnej szlachty i magnaterii.

W krajobrazie Ziemi Kłodzkiej wpisały się na stałe murowane, 
dwuspadowe kapliczki, kapliczki słupowe, kamienne rzeźby 
ustawiane na cokołach i  postumentach, płaskorzeźby i  reliefy 
na kolumnach, drewniane, przyścienne rzeźby polichromowane 
oraz wiele innych obiektów nawiązujących do św. Jana Nepo-
mucena. Rzeźby pochodzą w większości z XVIII w. Są one dzie-
łem najwybitniejszych barokowych rzeźbiarzy, którzy działali na 
Ziemi Kłodzkiej.

SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ
je velmi častou postavou v ikonografii Kladska. Kult toho-
to mučedníka se navzdory chybějící formální kanonizaci šířil 
od roku 1419, kdy zemřel jeho trýznitel – český král Václav IV. 
Značně zesílil po vítězství Habsburků v bitvě na Bílé hoře v roce 
1620. V 17. století kult Jana Nepomuckého překročil hranice Če-
ského království a protireformace v něm našla jednoho ze svých 
oblíbených blahoslavených a později i svatých, což se projevilo 
v  množství postavených soch tohoto světce. K  rozšíření kultu 
přispěli duchovní, především jezuité, a také zástupci císařského 
dvora, bohaté šlechty a aristokracie.

Trvalou součástí kladské krajiny se staly zděné kapličky se se-
dlovou střechou, sloupové kapličky, kamenné sochy na podsta-
vcích, reliéfy na sloupech, dřevěné nástěnné polychromované 
sochy a mnohé další objekty připomínající svatého Jana Nepo-
muckého. Sochy pocházejí převážně z  18. století. Jsou dílem 
nejvýznamnějších barokních sochařů, kteří působili v oblasti 
Kladska.


