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Vše potřebné najdete v informačním centru

vytvoř si svou hvězdu 
Kromě klasické procházky „středem“ Šancí do-
poručujeme projít opevnění kolem dokola. Mís-
ty můžete jít po opevnění, místy suchým příko-
pem a  ještě dnes obdivovat původní hradby. 
Pokud máte sebou přístroj GPS, nezapomeňte 
si ho zapnout, projitá trasa a  vzniklý TrackLog 
vás určitě překvapí.

Za záhadnými kamennými
guľami – 10 km
Výchozím bodem jsou Šance v Mostech u Jab-
lunkova, hospůdka Na Šancích. Pokračujte po 
zelené značce, přivede vás přes „Velkou šanci“ 
na slovenskou hranici. Odtud pokračujte po 
žluté až na hlavní silnici, kde si udělejte krátkou 
odbočku doleva k hostinci U Jeleňa. Pak se vrať-
te na značku a pokračujte kolem vodní nádrže 
do bývalého lomu v  lokalitě zvané Megoňky 
s  ojedinělou atraktivitou – kamennými koule-
mi o průměru až 2,6 m. Modrá značka vás opět 
zavede na českou stranu přes osadu Filůvka se 
stejnojmennou přírodní památkou. Byla vyhlá-
šena v roce 2016 a tvoří ji louky a pastviny s mo-
zaikou podmáčených a  rašelinných ploch. Po 
modré značce pokračujte dále, až dojdete do 
výchozího bodu k hospůdce na Šancích.

TIP NA VÝLET

na kole po stopách historického 
opevnění – 40 km
Stát v  jednom okamžiku ve třech státech? To 
můžete zažít v  tomto regionu! Stačí vyrazit na 
výlet po stopách bývalého systému opevnění 
Šance a dojít na hrčavské trojmezí. Trojmezí je 
geografickým bodem, ve kterém se setkávají 
hranice Česka, Polska a  Slovenska. Doporu-
čujeme také navštívit dřevěný kostel sv. Cyri-
la a  Metoděje z  roku 1936 a  Lurdskou jeskyni 
s pramenem. Můžete taky navštívit i památník 
posledního zastřeleného vlka v Beskydech, kte-
rý se nachází asi 2 km od Hrčavy. Na Trojmezí 
a  na Hrčavě se koná během celého roku řada 
akcí pro veřejnost, které stojí za to navštívit. Se-
tkání návštěvníků ze tří států s různými měnami 
a jazyky má své neopakovatelné kouzlo. Přijďte 

si ho užít a ještě se pobavit na akcích jako jsou: 
Stavění máje, Evropský cyklistický piknik, Goral-
ský maraton, Svatá mše na Trojmezí, Turistický 
pochod přes tři státy Cyrilometodějská pouť, 
Ostatky nebo Hrčavský gastronomický festival 
a beerfest. 

Výchozím bodem výletu je bývalé opevnění na 
Šancích. Po zelené značce se vydejte ke kaplič-
ce sv. Petra a Pavla, kde se napojíte na cyklotra-
su č. 561. Po ní sjedete do lokality „Na Tunelu“ 
a  pokračujete doprava silnicí na Hrčavu (po 

cyklotrase č. 561 a regionální silnici) – nezapo-
meňte před hraničním přechodem odbočit do-
leva pod obchvatem. Po prohlídce Hrčavy a ob-
čerstvení sjíždíte po žluté značce na Trojmezí, 
překračujete přes hranici do Polska. U  kostela 
odbočíte na zelenou značku doleva a  pokra-
čujete až na česko-polskou hranici. Zde se zase 
napojíte na cyklotrasu č. 561 a míříte do Bukov-
ce. Z Bukovce po cyklotrase č. 10 do Jablunko-
va. A z Jablunkova po cyklotrase č. 6081zpět na 
Šance; popř. silnicí na Mosty u Jablunkova.

Víte že?
• V roce 1766 navštívil velké šance budoucí císař Josef II. Prohlédl si celý obranný systém jablun-

kovského průsmyku, a jelikož shledal, že je po pruských válkách vážně poničený, zasadil se sám 
o opravu jablunkovských šancí.

• Dřevěný vyřezávaný model Šancí najdete v  Dřevěnce 
na Fojtství v centru obce Mosty u Jablunkova, 250 m od 
nádraží. Sídlí zde Gorolské turistické informační centrum 
(GOTIC), které kromě standardních služeb pro turisty, prak-
tických rad, prodeje map a regionálních produktů, pořádá 
kulturní akce, umělecké výstavy a umožňuje také nahléd-
nout do historie. A vy se zde dovíte také další informace 
o historii i současnosti jablunkovských šancí.

• V současnosti na šanci také působí zajmový spolek „Šance pro Šanci”. Jeho snahou je ochrana 
a revitalizace této kulturní památky, s podporou obce Mosty u Jablunkova zajišťuje např. čištění 
od náletových dřevin. K prioritám spolku se řadí rovněž propagace a prezentace Velké šance 
a pořádání kulturních akcí zaměřených na historické rekonstrukce živata na opevnění. 

• Na česko-slovenské hranici v Milošové, konkrétně v části Megoňky, se z okolního podloží vy-
lupují Kamenné koule (gule). Mají vejcovitý či kulatý tvar o průměru až 2,6 m. Byly objeveny 
v roce 1988 při těžbě kamene a otázka jejich vzniku zůstává dodnes nezodpovězená.

ŠANCE
Historické opevnění

MOSTY U JABLUNKOVA



Historie šancí
na česko-polsko-slovenské hranici

Jablunkovský průsmyk tvoří nejnižší body hře-
benů Beskyd, a proto je místem nejsnadnějšího 
přechodu ze severu na jih. Odnepaměti tudy 
proto vedla obchodní stezka, jíž se ve starově-
ku říkalo – jantarová. Ve středověku ji nazývali 
„měděnou“, neboť se po ní dopravovaly mě-
děné rudy ze slovenských nalezišť do Vratislavi 
a  pak dále na západ. Na základě údajů z  roku 
1519 víme, že se zde celkově v tomto roce pře-
pravilo téměř 20 000 centýřů mědi, centýř slez-
ský = 52,9 kg (1 058 000 kg). Ještě později tudy 
jezdili slezští kupci a tehdy nesla název „furma-
něc“. Stezku však využívali nejen kupci, ale také 
vojska. Ta většinou v  době válečných šarvátek 
mířila k hranicím nepřátelských zemí s  touhou 
si je podrobit. Jablunkovský průsmyk rozšiřoval 
svůj význam zejména ke konci 15. století, kdy se 
Slezsko stálo nakrátko součástí uherské Koruny. 
Význam jablunkovského průsmyku v druhé po-
lovině 16. století začal klesat z důvodů zavedení 
nových vysokých hraničních cel Ferdinandem I. 
Habsburským, neklidné hranice a  útoků Uhrů. 
Právě kvůli těmto důvodům zejména vratisla-
vští kupci začali preferovat trasu vedoucí přes 
Żywiec do Krakova (dnešní Polsko). 

Zásadní význam pro vznik jablunkovských ob-
ranných valů nazývaných Šance měla bitva 
u Moháče v roce 1526. Tam zahynul král český 
a uherský Ludvík Jagelonský a Těšínské knížec-
tví připadlo Habsburkům. Byl to také začátek 
turecké expanze do střední Evropy. Nejstar-
ší zmínka o  tzv. starých šancích má datování 
13. ledna roku 1578 a psal ji těšínský kníže Vác-
lav III. Adam. Pozůstatky těchto šancí se nachá-
zejí na dnešním území obce Svrčinovec (Slo-
vensko). Nové šance byly postaveny v roce 1621 
a posádku v nich tvořili původně císařští žoldáci 

naverbovaní z italské Neapole. Ti se však chovali 
k místním obyvatelům tak barbarsky, že museli 
být odvoláni a nahrazeni muži z okolních vesnic 
tzv. vybraňci, kteří sloužili hlavně v období míru 
pod velením vojvody. Oddíly vybraňců byly zru-
šeny až v  roce 1829. Byli mezi nimi i  mostečtí 
horalé, kteří, ač měli sloužit za žold, málokdy jej 
dostali. Z toho je zřejmé, že peníze chybí v kaž-
dé době. Ovšem následky pak nesli i obyvatelé 
nedalekých vesnic. Žoldáci bez žoldu se vydá-
vali na loupežné cesty do okolí.

Ve 40. letech 17. století byly taktéž postaveny 
menší šance na Hrčavě a v polském Koniakowie, 
které s mosteckými šancemi spojovaly opěrné 
linie zvané reduty. První přestavba Velké šan-
ce proběhla v  roce 1663, díky které opevnění 
získalo trapezovitý půdorys. Tehdy přestavba 
trvala necelých 100 dní a provedl ji „šancmistr“ 

Jan Jakub Sambsl. Šířka nejdelší strany opevnění 
činila kolem 20 m, nejkratší, rovnoběžné strany 
kolem 16 m. Zbylé strany měly délku kolem 18 
až 19 m. Šířka příkopu byla 5,5 metru a hloub-
ka od 1,5 do 2 metrů. Šance plnily především 
funkci ochrany dělostřeleckých pozic – střílen. 
O  této přestavbě byly vedeny přesné zápisy. 
Proto dnes víme, že stavba, která začala v mo-
mentě zesílené hrozby tureckého vpádu, trvala 
97 dnů. Pracovalo na ní 75 dělníků, 11 tesařů, 
7 formanů s  povozy a  tři pokladači drnů. Na 
mzdy stavebníků padlo 4724 zlatých rýnských 
a seznam materiálu uvádí mimo jiné 8 653 šan-
covních kůlů, které tvořily palisádu. Při této stav-
bě přišel šancmistr Sambsl o  levé oko, za nějž 
později žádal odškodnění. Po přestavbě byly na 
šance dodány zbraně pro posádku včetně šesti 
děl z Těšína, 200 kusů plněných ručních granátů, 
130 krátkých pík a 60 mušket, velké železné vrtá-
ky na výrobu španělských jezdců a další potřeby.

Opevnění také ovlivňovalo život obce. Prá-
vě obec Mosty u  Jablunkova tížila povinnost 
rekonstrukce a  dodávaní materiálu na rekon-
strukci opevnění. Nejtíživější povinností pro 
zdejší poddané byla účast na obraně neklidné 
hranice. Počty vybraňců se lišily podle ohrožení 
hranice mezi několika desítkami až po několik 
set mužů. Po bitvě u Vídně v roce 1683, kde byla 
turecká vojska rozdrcena, se vojenský význam 
šancí zmenšil.

Poslední významná přestavba šancí se uskuteč-
nila v  letech 1724–1729 a  jejich tehdejší pěti 
paprsková podoba se zachovala dodnes. V do-
bách prusko-rakouských válek v  letech 1740 
až 1763 byly šance několikrát dobyty pruskými 
vojsky, jež převyšovala své rakouské protivníky 
jak technikou, tak především železnou disciplí-
nou. Jelikož se šance nacházely daleko od cent-
ra bojů, pruská armáda se zde nikdy dlouho ne-
zdržela. Na podnět budoucího císaře Josefa II. 
při jeho návštěvě Slezska byly jablunkovské šan-
ce po pruských válkách opraveny a šance získa-
ly v té době svoji nejpěknější podobu. Tehdy na 
nich bylo nejen vojenské velitelství, ale i správní 

centrum obce – poštovní úřad, správa polesí 
a také již zmíněná kaple.

Po roce 1848 byly šance vyřazeny jako zastaralý 
opevňovací systém. V roce 1890 je koupila obec 
Mosty za 800 zlatých rýnských. Chybějící posád-
ka na Velké šanci způsobila nezvratný konec. 
Šance postupně chátraly a  pustly. Lidé z  okolí 
začali používat kameny z  opevnění na stav-
by domů a  také k  poslední rekonstrukci kaple 
sv. Petra a  Pavla v  roce 1889. Ačkoliv zde pro-
běhly velké změny a lokalita je částečně zasta-

Jak šla historie?
• Zmínky k roku 1529 a 1541 (1543) o obranných pracích v průsmyku

• 1578 – první doložená výstavba pevnosti

• 1621 – záseky a výstavba Velké šance

• 1626–1629 – opravy a výstavba šance

• 1638 – poboření šancí uherskými povstalci

• 1642, 1644–1645 – obnovení a rozšíření opevnění v průsmyku

• 1645 – zmínky o šanci Hrčava

• 1663–1664 – přestavby Velké a Malé šance

• 1678 – vznik Volské šance (Koniaków), opravy stávajících pevností

• 20.–30. léta 18. století – přestavba Velké šance, výstavba několika komunikačních redut

• 70.–80. léta 18. století – přestavba Malé šance, výstavba komunikačních redut a redanů 

• 1808–1810 – přestavba Velké šance

• 1836 – převod Velké šance do majetku Těšínské komory

• 1848 – vyřazení z pevnostního systému

• 1890 – odkup pozemků obcí Mosty u Jablunkova

věná, je stále šance, že budou objeveny pod-
zemní zbytky opevnění, roubená studna a  jiné 
prvky obranného opevnění. 

Velká šance byla v roce 1958 vyhlášena kulturní 
památkou. V  současné době je možné spatřit 
pozůstatky hlavní opevňovací linie skládající se 
ze zemního valu a příkopu (původně byl obe-
hnán z  vnější i  vnitřní strany kamenným zdi-
vem). Do prostor bývalého opevnění se vstupu-
je dvěma branami – slezskou a uherskou. 


