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KRZYŻOWA 

na Andrlův chlum  (Wzgórze Andrla)

 Paraple (Parasolka) 

To kultowe miejsce było jednym z  ulubionych punktów wycieczkowych 
mieszkańców miasta. Znajduje się w lesie przy ulicy Lázeňská, na drodze 
prowadzącej przez Řehořův důl (Dół Grzegorza) do Poustevníkova studánka 
(Studzianka Pustelnika). Dziś niestety nie ma już drewnianej wiaty kształtem 
przypominającej parasolkę.

 Pavilon (Pawilon) 

Drewniana konstrukcja znajdująca się nad częścią miasta nazywaną Lázně 
(Łaźnie) została zbudowana z  okazji zjazdu leśników w 1900 roku dzięki 
wsparciu księcia Jana Lichtensteina. Książe następnie podarował budowlę 
miejscowemu stowarzyszeniu pielęgnującemu miasto i jego okolice. Stowa-
rzyszenie wokół pawilonu postawiło ławki i ozdobiło okolicę.

 Studnie na Andrlově chlumu (Wzgórzu Andrla) 

Studnie i źródła tworzą tętniący życiem krajobraz. Tak jest również w przypadku 
Andrlova chlumu (Wzgórza Andrla), które już na początku XX wieku zostało popu-
larnym miejscem wycieczek. Znajdują się tu studzienki: Lázeňská, Poustevníkova, 
Vicenova, Vlčí oraz Dolní Lipovec, Nad pomníčkem lub Za rasovnou. 

O Vlčí studánce (Wilczej Studzience) krąży wstrząsająca legenda: 

Pewnego ranka wracał skrzypek z zabawy i spotkał watahę wilków. Jednak 
wpadł na pomysł! Zaczął grać na skrzypcach i grał tak długo, aż zaczęły mu 
pękać struny. Bał się, co się wydarzy, kiedy pęknie ta ostatnia. Na szczęście 
zaczęło świtać i wilki uciekły. Skrzypek zemdlał i półżywego znaleźli go rano 
drwale. 



Droga Krzyżowa w Ústí nad Orlicą znajduje się na południowo-zachod-
nim końcu miasta. Jej początek znajduje się przy ulicy Jana Štyrsy, a na-
stępnie prowadzi leśną ścieżką pod górkę na Andrlův chlum (Wzgórze 
Andrla) wzdłuż jego północnego zbocza.

 Dawniejsza Droga Krzyżowa 

Pierwotna Droga Krzyżowa miała czternaście stacji i  została stworzona 
przez usteckiego tkacza Augustyna Andresa. Chodził on regularnie na targ 
do niedalekiego miasta Litomyšla sprzedawać płótno. Długa i wyczerpująca 
droga prowadząca przez miejscową dzielnicę Mendrik wiodła pod górkę i dla-
tego już w XVIII wieku zaczęło się o  niej mówić jako o  „drodze krzyżowej".  
Według legendy pewnego dnia Augustin Andres rozpoczął swoją podróż bar-
dzo wcześnie, zatrzymał się na chwilę odpocząć i zasnął w miejscu obecnej 
ostatniej stacji drogi. We śnie objawiła mu się Matka Boża z procesją i wezwa-
ła go, by zbudował tutaj Drogę Krzyżową, w czym Ona mu również pomoże. 
Augustin Andres podążał za swoim snem i nie zniechęcił się nawet brakiem 
funduszy. Pierwotne stacje Drogi Krzyżowej składały się z małych piaskowych 

elementów oraz z kamiennym klęcznikiem i obrazem. Z tej pierwotnej Dro-
gi Krzyżowej zachowała się do dzisiaj jedyna stacja z 1753 roku z obrazem 
Zmartwychwstania, która stoi pomiędzy ostatnimi stacjami obecnej Drogi 
Krzyżowej. Wielokrotnie naprawiany obraz znajdujący się na blasze jest praw-
dopodobnie dziełem usteckiego malarza Josefa Františka Špringera.

 Obecna Droga Krzyżowa 

Murowane stacje Drogi Krzyżowej znane nam dzisiaj zostały zbudowane w 
latach 1852 i  1853. Pierwszych jedenaście mniejszych stacji udekorowały 
obrazy Drogi Krzyżowej w drewnianych ramach na ścianie frontowej. Na bocz-
nych ścianach znajdowały się obrazy świętych, prawie wszystkie namalował 
Josef František Špringer. 
Większość z tych blaszanych obrazów pochodzi z 1917 roku i obecnie znaj-
dują się w depozycie Muzeum Miejskiego w Ústí nad Orlicą. W XII stacji znaj-
dowała się polichromowana drewniana rzeźba Kalwarii, z której zachowała 
się do dziś tylko figura św. Jana Ewangelisty, również znajdująca się w zbio-
rach muzeum. Ołtarz w XIII stacji jest o sto lat starszy od samej kaplicy, naj-
prawdopodobniej pochodzi z pierwotnego kościoła w mieście. Wnętrze XIV 
stacji jest rzeźbiarskim odzwierciedleniem Grobu Pańskiego. 
     

 Wystrój stacji po 1990 roku 

W 1993 roku malarz akademicki Zdeněk Brožek przyszedł z pomysłem na od-
nowienie wystroju wnętrz stacji. Nową dekorację stworzył w formie sgraffito 
w tynku, które zostały umieszczone na attykach pierwszych jedenastu stacji. 
Do działań restauratorskich dołączyli również inni miejscowi artyści. František 
Bečka, kowal artystyczny, wykonał metalową rzeźbę Chrystusa umiejscowio-
ną w Kalwarii w XII stacji. 
Malarz Richard Pešek namalował nowy obraz „Zdjęcie z krzyża” do XIII stacji. 
Należy zaznaczyć, że wszyscy artyści zaangażowani do rekonstrukcji, pobie-
rali za swoją prace jedynie koszty ogólne. Prace dokończyli w bardzo krótkim 
czasie i 12 czerwca 1994 roku odrestaurowane stacje Drogi Krzyżowej zo-
stały uroczyście poświęcone.

 Atrakcje turystyczne na Andrlově chlumu (Wzgórze Andrla) 

Andrlův chlum (Wzgórze Andrla) było w przeszłości słynnym miejscem wycie-
czek. Do dziś są jego zakątki dobrze znane i choć niektóre z nich z czasem 
utraciły swój pierwotny urok, nadal warto je odwiedzić i podziwiać widoki na 
miasto.

 Janderova vyhlídka (Punkt widokowy Jandery) 

Punkt widokowy Janderova vyhlídka znajduje się w pobliżu Kamienia Lichten-
steinów na niebieskiej trasie turystycznej. Powstał on w 1928 roku dzięki 
przemysłowcu Jaroslavowi Janderze, który był również członkiem stowarzy-
szenia pielęgnującego miasto i jego okolice. 
Dzisiaj znajduje się tu kamień upamiętniający przemysłowca Janderę i tylko 
skromna wiata, jednak punkt widokowy nadal oferuje cudowny krajobraz  
w stronę dzielnicy miasta – Kerhartice.

 Krzyż na rozdrożu U Zabitého (U Zabitego) 

Pewnego dnia szedł rzeźnik z  niedalekiej wioski Řetová do Ústí nad Orlicą 
prowadząc byka na ubój. W miejscu, gdzie dziś stoi krzyż, byk zadeptał go 
na śmierć. Na krzyżu znajduje się napis "Jakub Nowak zmarł od byka" oraz 
rok "1695".


