
Odległości ze Špičáka do wybranych celów stamtąd widocznych
cel odległość w kilometrach

Czarna Góra (1205 m) 14
Velká Deštná (1115 m) 43
Szczeliniec Wielki (919 m) 52
ŚnieŜka (1602 m) 103
Borówkowa (900 m) - wieŜa 13
Wielka Sowa (1015 m) - wieŜa 56
ŚlęŜa (718 m) - wieŜa 67
Kamieniec Ząbkowicki - pałac 26
Topola (225 m) - tama 20
Paczków (240 m) - stare miasto 19
Gromnik (390 m) 46
Otmuchów (225 m) - zamek 22
Nysa (195 m) - stare miasto 31
Opole (175 m) - stare miasto 76
Góra Świętej Anny (404 m) 84
Biskupia Kopa (888 m) 31
BoŜa Góra (525 m) - kościół 7
Pradziad (1492 m) - wieŜa 28
Smrk (1125 m) 8

Hraničky (Grenzdorf) i Nowy Gierałtów (Neu Gersdorf) na niemieckiej mapie topograficznej z roku 1936:

Fragment arkusza 5667 Bad Landeck – uwaga: na trasie przekraczamy południk 17° (liczony od Greenwich)!

W tym przypadku treść mapy w zasadzie kończy się na granicy państwowej, zaznaczono jednak fragmenty
niektórych dróg przecinających granicę i pobliskie zabudowania...

Na potrzeby wycieczki ‘Zielona granica’ (20090627) z cyklu ‘Odkrywanie okolicy’ (www.odkrywanie.bystrzyca.pl) przygotował Jan Zasępa

Odkrywanie okolicy – Zielona granica

HraničkyHraničkyHraničkyHraničky
dodatek wycieczkowy

Hraničky na polskiej mapie turystycznej, o której dziś juŜ mało kto pamięta:

Góry Bardzkie i Złote - fragment mapy turystycznej Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych Warszawa

1978 - wydanie 1. 1978, skala oryginału 1:60000.

Ponad 30 lat po wysiedleniu Niemców z Sudetenlandu i 20 lat po zburzeniu opuszczonych przez nich
zabudowań, na polskich mapach turystycznych oprócz czeskich nadal pokutowały nazwy niemieckie:
Pilcberk = Pilzberg = Hřibová. Sieć osadnicza przedstawiana była w stanie sprzed wysiedlenia,
ale to i tak sukces – akurat ten teren nie miał szczęścia do map turystycznych wydawanych
w Czechosłowacji i na mapach tych zamiast ‘białej plamy’ zaczęła pojawiać się ‘strona polska’
dopiero pod koniec lat dziewięćdziesiątych 20. wieku!



Przed nastaniem cz³owieka ca³y obszar dzisiejszych Gór Rychlebskich
porasta³ pralas jod³owo-bukowy. ¯yzna nizina na przedgórzu by³a
zasiedlana sporadycznie ju¿ w m³odszej epoce kamienia, póŸniejprzysz³o
osadnictwo s³owiañskie. Na tutejsz¹ przyrodê cz³owiek zacz¹³ wywieraæ
zasadniczy wp³yw od 13. wieku. Wówczas z inicjatywy biskupstwa
wroc³awskiego zosta³a przeprowadzona rozleg³a œredniowieczna
kolonizacja ca³ego obszaru. Dobitnie œwiadcz¹ o tym tak¿e nazwy
powstaj¹cych miejscowoœci
np. Jeseník pierwotnie nazywa³ siê (wolne miasto w lesie).
A¿ do wieku 20. lasy by³y wykorzystywane znacznie intensywniej
ni¿ obecnie. Ludzie pozyskiwali drewno w celach budowlanych i na opa³,
opad³e liœcie grabili na œció³kê dla byd³a. Powszechnie wypasano w lasach
zwierzêta. W œredniowieczu ogromne iloœci drewna przerabiano na wêgiel
drzewny wykorzystywany g³ównie w hutach. Zbyt intensywne
i nieuregulowane pozyskiwanie drewna spowodowane w³aœnie popytem
ze strony kopalñ i hut zosta³o ograniczone w roku1510 postanowieniem
wydanym przez biskupa Jana Thurzo. Nadal jednak znaczn¹ czêœæ
pozyskiwanego drewna eksportowano na potrzeby powstaj¹cej monarchii.
W roku 1743 powo³ano komisjê, której celem by³a inwentaryzacja
zasobów leœnych pañstwa Jeseník. W wyniku jej prac stwierdzono,
¿e wiêcej ni¿ pi¹t¹ czêœæ powierzchni leœnych stanowi³y halizny i miejsca
poros³e traw¹, z kolejnej pi¹tej czêœci zosta³y usuniête najwiêksze
i najsilniejsze drzewa.
Wspó³czeœnie wiêkszoœæ Gór Rychlebskich jest zalesiona. W porównaniu
z przesz³oœci¹ powierzchni leœnych wrêcz przyby³o! Powodem jest
znaczne wyludnienie ca³ego obszaru po 2. wojnie œwiatowej. Wiele
dawnych górskich osad czêsto si³¹ doprowadzono do zaniku, rolnicze
wykorzystanie gleb jest znacznie mniej intensywne. Liczba mieszkañców
w powiecie Jeseník (nale¿y doñ ca³y obszar Gór Rychlebskich ) w ca³ym
okresie swego rozwoju od roku 1848 do roku 1945 by³a raczej sta³a,
ale potem w zwi¹zku z wysiedleniem ludnoœci niemieckiej radykalnie
spad³a niemal do po³owy stanu przedwojennego. W roku 1930 gêstoœæ
zaludnienia wynosi³a tu 97,4 mieszkañca na 1 km . W roku 1950 tylko
54,2.
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Góry Rychlebskie dziêki swemu d³ugiemu i skomplikowanemu rozwojowi
skrywaj¹ wiele surowców mineralnych - zarówno rudnych jak i innych. Spoœród
licznych wyst¹pieñ rud ¿elaza, najwiêksze jest z³o¿e "Hranièná". Znane ju¿ od
œredniowiecza, zosta³o ponownie otwarte w roku 1856 w zwi¹zku
z ówczesn¹ koniunktur¹ w produkcji ¿elaza. Rudê dostarczano do hut w Javorné
ko³o Ondøejovic. Wydobycie prowadzono najpierw sztolni¹ Eduard, w koñcu
podadpó³kilometrow¹ sztolni¹ odwadniaj¹c¹. Po roku 1890 zosta³y wydr¹¿one
sztolnie Oskar i Karolina. Wydobycie zakoñczono w roku 1904 a kopalniê
zatopiono.
Od roku 1951 z³o¿e zosta³o ponownie rozpoznane nowoczesnymi metodami.
Przeprowadzono kartowanie geologiczne, badania geofizyczne i wstêpne prace
wiertnicze. Zosta³a odwodniona stara sztolnia i poprowadzona gêsta sieæ rowów
odkrywkowych (szurfów) dla sporz¹dzenia odkrytej mapy geologicznej.
Nastêpnie zosta³y wykonane badania wiertnicze ju¿ we w³aœciwej sieci odwiertów
dla ustalenia kierunku i zapadania w g³¹b. Z³o¿e dok³adnie zbadano pracami
górniczymi na poziomie sztolni i 1. poziomie w g³êbi. Korytarze dr¹¿ono
w kierunku pó³noc-po³udnie na d³ugoœci ok. 800 m i na ca³ej ich d³ugoœci
mi¹¿szoœæ z³o¿a badano krótkimi przekopami. 1. poziom wg³êbny zosta³ za³o¿ony
ze œlepej komory 55 m pod poziomem sztolni.
Prace badawcze wykaza³y, ¿e z³o¿e ¿elaza Hranièná rozwinê³o siê
w 2 równoleg³ych poziomach marmurów dolomitycznych, czêœci pstrych paraserii
z przewa¿aj¹cymi biotytowymi i dwu³yszczykowymi paragnejsami i biotytowymi
rogowcami. Nale¿y do serii ze Starego Miasta. Rudê ¿elaza stanowi g³ównie
magnetyt z wtr¹ceniami Zn-spinelidu, mniej hematyt. W jeszcze mniejszym stopniu
wystêpuj¹ tam siarczki: galenit, sfaleryt, pirotyn, piryt i chalkopiryt. Magnetyt
tworzy wiêksze ziarna (o rozmiarach do 2,5 mm) i drobnoziarniste agregaty. Ruda
jest paskowana, pr¹¿ki rudy le¿¹ na przemian z pr¹¿kami wêglanów i krzemianów.
W pobli¿u po stronie polskiej jest kilka podobnych z³ó¿. Okruszcowanie jest
najprawdopodobniej wieku przedwaryscyjskiego. Dokumentowanie z³o¿a
zakoñczono ustaleniem ca³kowitego tona¿u wysokiej jakoœci zasadowych rud
¿elaza oko³o 500 000 t ze œredni¹ zawartoœci¹ ¿elaza 32%. W kolejnych latach
z³o¿e zosta³o wyeksploatowane.
Inne ciekawe z³o¿e rudne "Støíbrník" znajduje siê na po³udniowy zachód
od Granicznej, w Nyznerowie. Rudy polimetaliczne (Cu, Pb, Zn) z istotn¹
zawartoœci¹ srebra s¹ wytr¹cone w ¿y³ach krzemionkowych. Pasmo rudonoœne
o d³ugoœci 100 m zalega w ³upkach ze Skoroszyc przy ich kontakcie z ¿y³¹
b³oniastego amfibolitu. By³o eksploatowane ju¿ w œredniowieczu. Dalsze prace
prowadzono w wieku XIX. W okolicy jest wiele ¿y³ krzemionkowych, czêsto
okruszcowanych srebronoœnym galenitem.
W pobli¿u z³o¿a Støíbrník s¹ piêknie zachowane pozosta³oœci wydobycia
krzemienia z XV wieku i póŸniejsze  dla hut szk³a w Nyznerowie, Skoroszycach
i Wilczycach.
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W roku 1921 osada Hranièky liczy³a 41 budynków i 192 mieszkañców. Dziœ znajduje siê tu tylko
ostatnie gospodarstwo, niezamieszkane stale. Podobny los spotka³ i inne miejscowoœci (stan z roku
1921): Rù�enec 8 domów, 34 mieszkañców, Høibová 21 domów, 85 mieszkañców, Kamenné 46
domów, 188 mieszkañców, Hranièná 22 domy i 112 mieszkañców. W latach 50. zosta³y zalesione
liczne dawne pola orne, ³¹ki i pastwiska. Cz³owiek spostrzegawczy dawne siedliska mo¿e
rozpoznaæ dziêki starannie pouk³adanym stertom kamieni i kamionkom (wa³y rolne kamienie
zbierane z dawnych poletek), a tak¿e po jednowiekowych, dziœ ju¿ odradzaj¹cych siê,
monokulturach œwierkowych.
Dziœ dla Hranièek typowe s¹ g³ównie ró¿ne typy zbiorowisk ³¹kowych. Nie s¹ to wprawdzie
naturalne kwietne ³¹ki, które gdzie indziej s¹ przedmiotem ochrony, niemniej równie¿ i tu mo¿emy
spotkaæ interesuj¹ce roœliny i chronione zwierzêta. Na przyk³ad niewielkiego ptaszka pokl¹skwê
( ), który lubi przesiadywaæ na wierzcho³kach najwy¿szych traw, albo
tajemniczego i niewidzialnego derkacza ( ), wydaj¹cego ów charakterystyczny g³os
brzmi¹cy na ³¹ce zw³aszcza podczas letnich nocy (to przyczyna jego ³aciñskiej nazwy). Podobnie
obecnoœæ przepiórki ( ) wyczujecie raczej tylko dziêki jej typowemu
nawo³ywaniu “pìt pìnìz” ni¿ mielibyœcie j¹ w ogóle dostrzec. Ostatnimi laty by³ tu obserwowany
tak¿e orlik krzykliwy ( )
i to nawet w okresie lêgowym.

Saxicola rubetra
Crex crex

Coturnix coturnix

Aquila pomarina
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Z bogactwa mineralnego
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Góry Rychlebskie (Rychlebské hory) to czêœæ Sudetów dzielona przez Polaków dodatkowo na Góry Z³ote i Góry Bialskie. Z tych ró¿nic w podejœciu do podzia³u Sudetów na jednostki fizyczno-geograficzne oraz w dok³adnym wytyczeniu linii granicznych wynikaj¹ nieporozumienia dotycz¹ce najwy¿szych szczytów tych pasm górskich, ale o tym
mo¿e przy innej okazji...
To akurat nieprawda, poniewa¿ po³udniowa czêœæ Gór Rychlebskich le¿y w powiecie Šumperk.

to po czesku “piêæ monet”. Przepiórki polskie gadaj¹ nieco inaczej: “pit pilit”, ewentualnie (dawniej) “Pid-pi-lit”. Oskar Kolberg pisa³ o przepiórce tak: “ ” Derkacz jej na to: “ ” I tak zgodziæ siê nie mog¹....
Ciekawostka: niemiecka nazwa przepiórki to ‘ ’ a derkacz w tym jêzyku to ‘ czyli ‘król przepiórczy’!
Støíbrník bêdzie jednym z celów którejœ z kolejnych wycieczek.

”Pìt pìnìz” Pid-pi-lit, pid-pi-lit, po¿yczy³a derkaczewi pszenici piat` gilit` da¿e try, try, try.
Wachtel Wachtelkönig’

Oryginalna tablica z tekstem czeskim stoi przy wiacie turystycznej w Hranièkach, a jej wersja elektroniczna dostêpna jest w Internecie: [http://rychleby.cz/assets/images/naucna_stezka_01_deska_8.jpg].
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Na potrzeby wycieczki ‘Zielona granica’ z cyklu ‘Odkrywanie okolicy’ z jêzyka czeskiego przet³umaczy³ i przypisami opatrzy³ Jan Zasêpa.


