Kto kocha kwiaty – śnieżyce wiosenne, nie może przegapić wycieczki w miejsca, które
w nie obfitują. To właśnie dzięki ich masowemu występowaniu Čenkovička stała się
pomnikiem przyrody. Możemy tutaj również obserwować ptaki, przebywające w pobliżu
płynącej wody. Sporadycznie występują tutaj na przykład pliszka górska, pluszcz
zwyczajny lub strzyżyk zwyczajny.
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Medvědí jeskyně v Kletnu je nejdelší ze
sudetských jeskyní a jedna z nejdelších
a nejhlubších v Polsku. Známá délka sálů
a chodeb je přes 5 km, zatímco hloubka
jeskyně dosahuje více než 100 m. Pro
turisty je přístupná velmi atraktivní trasa
s jedinečnými, zachovalými a nádhernými
krápníky a velkým množstvím kostí zvířat
z doby ledové.

Vodopád Wilczki v Międzygórze 
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Největší a nejvyšší vodopád v oblasti
Králického Sněžníku a také druhý nejvyšší
v Sudetech. Voda zde padá ze skalního prahu
ve výšce 21 m a dál teče hlubokým kaňonem.
Krásný starý smíšený les, který uvidíte kolem
vodopádu, je chráněný a stal se přírodní
rezervací.

Największy i najwyższy wodospad w Masywie Śnieżnika jest jednocześnie drugim
co do wysokości w Sudetach. Woda spada tu ze skalnego progu w wysokości 21 m
i płynie dalej głębokim kanionem. Rosnący wokół wodospadu piękny, stary las
mieszany objęty jest ochroną i stanowi rezerwat przyrody.

Zámecký a palácový komplex
v Mezilesí je tvořen ze tří křídel:
středověko-renesančního zámku a dvou
palácových křídel, zachovalých v barokním
stylu. Nejstarší část byla postavena v letech
1580 až 1590. V současnosti je objekt
přístupný.

Kościół barokowy Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w miejscowości Neratov stał
się wyjątkowym punktem czesko-polskiego pogranicza, a jego historia jest fascynująca.
Od 1992 roku miejsce to jest zabytkiem kultury i przebiegają w nim intensywne prace
związane z jego odnową. Dziś kościół jest unikatem pod względem architektonicznym, ma
jedyny w swoim rodzaju przeszklony dach, świeżo odnowione kopuły, dzwony Archanioła
Michała i Gabriela oraz przepiękny widok na okolicę!
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V dětských zábavních parcích na Dolní Moravě si
přijde na své snad úplně každý. Novou dominantu
této oblasti a největší model mamuta na světě
představuje obří interaktivní atrakce vysoká
13 metrů!

3C | www.palacmiedzylesie.pl

Kopalnia Uranu w Kletnie –
Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna
Kopalnia działała w latach 1948-1953, wykorzystując m.in. kilka średniowiecznych
sztolni, w których dawniej prowadzono wydobycie żelaza, srebra i miedzi. Obecnie
zobaczyć tu można wiele atrakcyjnie oświetlonych wystąpień miejscowych minerałów,
m. in. fluoryt, ametyst i kwarc.

Muzeum řemesel 

4B | www.muzeumremesel.cz

Největší muzeum řemesel v České republice se nachází
v Letohradu. Těšit se můžete na expozice s více než 50 řemesly
a živnostmi. Mezi atraktivní exponáty patří vyřezávaný
mechanický skanzen řemesel, pilnice se třemi funkčními
historickými katry, 100 let stará školní třída, ojedinělá zubní
a gynekologická ordinace a nově také Retro expozice.

Muzeum Rzemiosła

Pohádková zahrada v Międzygórze
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Mini skanzen s unikátní sbírkou dřevěných
soch, která představuje různé pohádkové postavy
i místa. Zrodila se ve 20. letech 19. století. Na
začátku sbírky vznikaly sochy z kořenů stromů.
V roce 2009 byla otevřena turistická trasa
trpaslíků, která vede do zahrady z autobusové
zastávky v Międzygórze.
Mini skansen z kolekcją drewnianych rzeźb przedstawiających bajkowe postacie
i miejsca. Powstał w latach 20-tych XX wieku, a początkiem kolekcji były rzeźby tworzone
z korzenioplastyki. W 2009 otwarto turystyczny Szlak Krasnala, który prowadzi do ogrodu
z przystanku autobusowego w Międzygórzu.

Dělostřelecká tvrz Hůrka

2D

Uranový důl byl v provozu v letech 1948 až 1953.
Tehdy se mimo jiné využívalo několik středověkých
štol, kde se kdysi těžilo železo, stříbro a měď.
V současné době zde můžete vidět mnoho zajímavě
nasvícených ložisek zdejších minerálů, jako jsou
fluorit, ametyst a křemen.

3D | hurka.boudamuseum.com

Dělostřelecká tvrz Hůrka je nejdokončenější
stavbou vojenského opevnění z let 1935 až 1938
na území České republiky. Tvoří ji pět mohutných
bojových objektů v nejvyšší odolnosti s rozsáhlým
podzemním systémem chodeb a sálů ukrytých
hluboko ve skalním masivu.

Artyleryjska grupa warowna Hůrka
Artyleryjska grupa warowna Hůrka jest najbardziej
zaawansowanym pod względem budowlanym kompleksem fortyfikacji wojskowych z lat
1935-1938 na terytorium Republiki Czeskiej. Tworzy ją pięć potężnych obiektów bojowych
w najwyższej klasie wytrzymałości wraz z rozbudowanym systemem korytarzy i sal
ukrytych głęboko w masywie skalnym.

Największe muzeum rzemiosła w Republice Czeskiej znajduje się w mieście Letohrad.
Można w nim zobaczyć ekspozycję ukazującą ponad 50 rodzajów rzemiosła i działalności.
Do atrakcyjnych eksponatów należy rzeźbiony mechaniczny skansen rzemiosła, tartak
z trzema działającymi historycznymi piłami, 100-letnia klasa szkolna, jedyny w swoim
rodzaju gabinet dentystyczny i ginekologiczny oraz nowo otwarta ekspozycja Retro.

Muzeum Země v Kletnu

2D | www.muzeum-kletno.pl

Muzeum Země v Kletnu je výsledkem sbírky nadšence
Arnolda Miziołka. Ten od roku 2001 představuje
bohatou sbírku kamenů, minerálů a fosilií, mimo
jiné otisků tlap dinosaurů z Świętokrzyského pohoří,
permských plazů z oblasti Nové Rudy a zkamenělých
forem života flóry a fauny z doby před 250 miliony
lety. Najdete zde také čtyři zkamenělá hnízda s vejci
dinosaurů. U muzea se nachází „Jurský park“ pro děti
s modely dinosaurů a fosilizovaného permského lesa.

Muzeum Ziemi w Kletnie
To efekt zbierackiej pasji Arnolda Miziołka. Od 2001 prezentuje bogatą kolekcję kamieni,
minerałów i skamieniałości m.in. odciski łap dinozaurów z Gór Świętokrzyskich, gadów
permskich z rejonu Nowej Rudy oraz skamieniałe formy życia flory i fauny sprzed
250 milionów lat. Znajdują się tu również cztery skamieniałe gniazda z jajami dinozaura.
Przy muzeum zlokalizowany jest „Park Jurajski” dla dzieci z modelami dinozaurów
i skamieniały las permski.

Stezka v oblacích 

3D | www.stezkavoblacich.cz

Od roku 2015 stojí na Dolní Moravě ojedinělá
stavba plná zážitkových tras, která vás vezme
až do oblak. Stezka v oblacích se nachází poblíž
chaty Slaměnka, nedaleko horní stanice lanovky
Sněžník a vyhlídky nazývané Skalka v nadmořské
výšce 1 116 m n. m. Do výšky, kterou běžně brázdí
jen ptáci, se pohodlně dostanete po dřevěné cestě
i s kočárky nebo invalidními vozíky.
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Na česko-polské hranici, v masivu Králického
Sněžníku, se nachází jedno z geograficky
nejzajímavějších míst v zemi. Jde o vrchol Klepý,
který je prý pojmenován podle zvuku z kamenných
sutí. Polsky se nazývá Trojmórski wierch, a to podle
toho, že je rozvodím tří moří, které najdete na
jihozápadním svahu. Úchvatný pohled na krajinu
vám nabídne dřevěná rozhledna. Měří 28 m
a je celoročně přístupná.

Zátoka na Staré Moravě 

Zalew w Starej Morawie
Duży zbiornik rekreacyjny położony u stóp Masywu
Śnieżnika, na obszarze o wysokich walorach
przyrodniczych i krajobrazowych.

Na granicy czesko-polskiej, w masywie Śnieżnika, znajduje się jedno z najciekawszych
geograficznie miejsc na ziemi. Chodzi o szczyt Klepý (Trójmorski Wierch), którego
czeska nazwa pochodzi prawdopodobnie od dźwięku osypujących się kamieni. Polska
nazwa Trójmorski Wierch wzięła się stąd, że miejsce jest wododziałem trzech mórz,
który znajduje się na południowo-zachodnim stoku. Zapierający dech w piersiach
widok na okolicę, można podziwiać z drewnianej wieży widokowej. Mierzy 28 m i jest
dostępna przez cały rok.

4C | www.suchak.cz

Rozhledna na Suchém vrchu je nejmohutnější
rozhlednou Orlických hor. Najdete ji nedaleko
Červené Vody, v těsné blízkosti Kramářovy chaty.
Pokud se chcete pokochat pohledem na Orlické hory,
Králický Sněžník, Jeseníky, Praděd a za příznivého
počasí i na Sněžku, zdolejte 130 schodů a uvidíte ta
úžasná panoramata!

Wieża widokowa na szczycie Suchy Wierch jest najbardziej okazałą wieżą widokową Gór
Orlickich (Orlické hory). Można ją znaleźć niedaleko gminy Červená Voda, bardzo blisko
schroniska Kramářova chata. Jeżeli chcesz rozkoszować się widokiem na Góry Orlickie,
Śnieżnik, Jesioniki (Jeseníky), Pradziada (Praděd), a przy dobrej pogodzie także na
Śnieżkę (Sněžka), należy pokonać 130 schodów i zobaczyć tę cudowną panoramę!

Rozhledna Val 
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Vychutnejte si pohled z výšky 22 metrů na masiv
Králického Sněžníku, poutní areál Hora Matky Boží
Králíky, Bukovohorskou pahorkatinu se Suchým
vrchem, přírodní park Jeřáb a panorama Jeseníků!
Na vrchu Val, jihovýchodně od města Králíky, se
týčí rozhledna stejného jména. Jde o kovovou
telekomunikační věž s vyhlídkovou plošinou. Stavba
byla vybudována v roce 2003 a měří 34 m.

To trasa prowadząca przez najciekawsze zabytki miasta, takie jak baszta rycerska, kościół,
ratusz, muzeum filumenistyczne, brama wodna i mury obronne. W Bystrzycy zachowany
został średniowieczny układ urbanistyczny, składający się z czworobocznego, urokliwego
rynku z prostopadłymi ulicami i ratusza wzniesionego w XIV w. Na Małym Rynku znajduje się
pręgierz z 1556 r., stanowiący jeden z nielicznych przykładów autentycznych zabytków dawnego
sądownictwa.

LEGENDA
pásové značení pěší turistika | znakowanie paskowe turystyka piesza

MAPA
včetně cyklotras | w tym trasy rowerowe

naučná stezka | ścieżka edukacyjna
komunikace I. třídy | droga I klasy
komunikace II. třídy | droga II klasy
komunikace III. třídy | droga III klasy
místní komunikace | droga lokalna
zpevněná cesta | droga utwardzona
nezpevněná cesta | droga nieutwardzona

Z wysokości 22 metrów możesz się rozkoszować widokiem na masyw Śnieżnika,
miejsce pielgrzymkowe na Górze Matki Bożej (Hora Matky Boží), Bukowogórską
Wysoczyznę (Bukovohorská pahorkatina) ze szczytem Suchy Wierch (Suchý vrch),
park narodowy Jeřáb i panoramę Jesionków! Na szczycie Val, na południowy wschód
od miasta Králíky, znajduje się wieża widokowa o tej samej nazwie. Jest to metalowa
wieża telekomunikacyjna z platformą widokową. Budowla została zbudowana w 2003
roku i mierzy 34 m.

3B | www.zamberk.cz

Tyršova rozhledna, zvaná podle blízké kaple svaté
Rozálie také jako Rozálka, nabízí z Kapelského vrchu
nad městem Žamberk krásný pohled na Orlické hory,
Králický Sněžník, Bukovou horu a Suchý vrch.

železnice, stanice | kolej, stacja
železnice, zastávka | kolej, przystanek
základní vrstevnice po 10 m | warstwica zasadnicza co 10 m
hlavní vrstevnice po 50 m | warstwica główna co 50 m
kopec, hora popis vrcholů | wzgórze, góra, opis szczytów
výšková kvóta | wysokość
zastavěná plocha | obszary zabudowane
lesní plocha | obszary leśne
kostel, kaple | kościół, kaplica
zámek, ostatní | pałac, pozostałe
hrad, ostatní | zamek, pozostałe
zřícenina, ostatní | ruiny, pozostałe
pomník | pomnik

Tyršova wieża widokowa – Rozalka

hotel, horská bouda | hotel, schronisko górskie

Tyršova wieża widokowa, ze względu na pobliską
kaplicę świętej Rozalii, znana jest także jako Rozálka
oferuje piękny widok na Góry Orlickie, Śnieżnik, Bukową Górę (Buková hora) oraz Suchy
Wierch (Suchý vrch).

Rozhledna Czernica
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Dřevěná věž na vrcholku Czernicy (1083 m n. m.)
v Bialských horách byla postavena v roce 2014.
Z věže se můžete kochat výhledem na Králický
Sněžník, na Bialské, Zlaté, Bystřické, Orlické, Soví
hory, Jeseníky a při dobré viditelnosti i na Krkonoše.

penzion | pensjonat
ubytovna | dom noclegowy
restaurace | restauracja
výšková věž | wieża wysokościowa
nemocnice | szpital
parkoviště | parking
koupaliště | kąpielisko
mlýn | młyn
přírodní zajímavost | atrakcje przyrodnicze
přírodní památka | pomnik przyrody
přírodní rezervace | rezerwat przyrody

Wieża widokowa na Czernicy

vyhlídka | miejsce widokowe

Drewniana wieża na szczycie Czernicy
(1083 m n. p. m.) w Górach Bialskich wzniesiona
została w 2014 r. w czynie społecznym. Z wieży rozciąga się widok na Masyw Śnieżnika
oraz Góry Bialskie, Złote, Bystrzyckie, Orlickie, Sowie, Jeseniki oraz przy dobrej
widoczności Karkonosze.

Pastvinskou přehradu najdete východně od
Žamberka, v údolí řeky Divoká Orlice. Nad vodní
plochou se tyčí strmé skalnaté břehy porostlé
lesy, které spolu s travnatými plážemi vytvářejí
romantickou scenérii regionu. Okolí Pastvinské
přehrady nabízí vhodné terény pro turistiku,
cykloturistiku, kulturní vyžití a rozmanité možnosti
ubytování.
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Trasa vede nejzajímavějšími památkami města, jako
jsou rytířská bašta, kostel, radnice, filumenistické
muzeum, Vodní brána a hradby. V Bystrzyci se
zachovalo unikátní středověké uspořádání města.
Tvoří ho nádherné čtyřúhelníkové náměstí s kolmými
ulicemi a radnice ze 14. století. Na Malém náměstí se
nachází pranýř z roku 1556, který je jedním z mála
příkladů autentických památek dávného soudnictví.

cykloturistické značení | znakowanie rowerowych szlaków turystycznych

Wieża widokowa Val

Pastvinská přehrada

Městská turistická trasa v Bystrzyca Kłodzka
www.ladek.pl

Miejska Trasa Turystyczna w Bystrzycy Kłodzkiej

Wieża widokowa Suchy Wierch

Tyršova rozhledna – Rozálka
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Zátoka na Staré Moravě je velkou rekreační
nádrží, která se nachází na úpatí Králického
Sněžníku, v oblasti s mnoha přírodními krásami
a úchvatnou krajinou.

Wieża widokowa Trójmorski Wierch

Rozhledna Suchý vrch 

Fortyfikacja Hanička jest fortecą z unikalną ekspozycją oraz jedną z pięciu ukończonych
pod względem budowlanym fortec czechosłowackich fortyfikacji granicznych. Jest
częścią Ścieżki Edukacyjnej Fortyfikacji Ziemi Rokytnickiej (Naučná stezka Opevnění
Rokytnicka). Składała się z sześciu obiektów usytuowanych na powierzchni połączonych
w podziemiach setkami metrów korytarzy i sal. Od roku 1975 do 1993 służyła jako tajne
miejsce pracy wywiadu w ramach akcji zwanej „Obiekt Kahan”. W podziemiach fortu
utworzono schron przeciwatomowy, w pełni wyposażony pod względem technicznym do
długotrwałego pobytu ok. 300 osób.

Uranový důl v Kletně
www.kletno.pl/uranovy-dul-v-kletne

Ogród Bajek w Międzygórzu

Wodospad Wilczki w Międzygórzu

Zámek v Mezilesí 

Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v obci
Neratov se stal výjimečným bodem na českopolském pomezí se silným příběhem. Od roku
1992 je toto místo kulturní památkou a usilovně
se pracuje na jeho obnově.Dnes patří kostel
k architektonickým unikátům s jedinečnou
prosklenou střechou, nově obnovenými báněmi,
zvony Archandělem Michaelem a Gabrielem
a krásnou vyhlídkou do kraje.

W parkach rozrywki dla dzieci Dolní Morava każdy znajdzie coś dla siebie. Nową
dominantą tego terenu, a równocześnie największym modelem mamuta na świecie jest
ogromna interaktywna atrakcja sięgająca 13 metrów!

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie jest najdłuższą z jaskiń sudeckich oraz jedną
z najdłuższych i najgłębszych w Polsce. Znana długość sal i korytarzy wynosi ponad
5 km, natomiast głębokość to ponad 100 m. Dla turystów udostępniona jest niezwykle
atrakcyjna trasa z niepowtarzalną, dobrze zachowaną i zachwycającą szatą naciekową
jaskini oraz dużą ilością kości zwierząt epoki lodowcowej.

2B | www.hanicka.cz

Fortyfikacja Hanička

2B | www.neratov.cz

Dětské zábavní parky Dolní Morava
www.dolnimorava.cz/detske-zabavni-parky

Rozhledna Klepý 

Tvrz Hanička je pevností s unikátní expozicí a jednou
z pěti stavebně dokončených tvrzí československého
pohraničního opevnění. Je součástí Naučné stezky
Opevnění Rokytnicka. Skládala se ze šesti povrchových
objektů v podzemí propojených stovkami metrů chodeb
a sálů. Od roku 1975 až 1993 sloužila jako tajné pracoviště
rozvědky v rámci akce zvané „Objekt Kahan“. V podzemí
tvrze byl vytvořen protiatomový kryt, plně technicky
vybavený pro dlouhodobý pobyt cca 300 osob.

Parki Rozrywki dla dzieci
Dolní Morava

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

Teren, który pokryty jest gęstą siatką tras i ścieżek rowerowychPo równinnych ścieżkach
w dolinie rzek mogą bezpiecznie jeździć także małe dzieci, podczas gdy miłośnicy
zaawansowanego kolarstwa mogą wybierać spośród tras górskich i długodystansowych.
Do miejsc początkowych można łatwo dostać się dzięki cyklobusom, które jeżdżą
po całym królestwie regularnie, od maja do września. Wyjątkowym wabikiem jest
sieć dróg rowerowych i tras rolkowych, która wiedzie przez przepiękną dolinę Cichej
Orlicy (Tichá Orlice) i rzeki Třebovka oraz odznacza się wysokiej jakości powierzchnią
asfaltową, minimalną różnicą wzniesień i dobrym utrzymaniem dróg.

Tvrz Hanička 

Miejsce pielgrzymkowe Neratov

Pomnik przyrody Čenkovička

Orlickie królestwo rowerowe i rolkowe

Krzyżowa Góra (Křížová hora) jest jednym ze szczytów Wyżyny Jeřábskiej (Jeřábská
vrchovina). Znajduje się na wysokości 735 m n. p. m., na wschód od gminy Červená Voda.
Od 2006 roku na dawnym znanym miejscu wycieczkowym i pielgrzymkowym stoi wieża,
która stała się nową dominantą okolicy. Łączna wysokość wieży wynosi 34 m. Wieża
widokowa oferuje cudowny widok na okolicę gminy Červená Voda, regionu Králicko
i masyw Śnieżnika (Králický Sněžník).

Partner projektu:
Powiat Kłodzko
ul. Okrzei 1
57-300 Kłodzko
www.powiat.klodzko.pl
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Pokud máte rádi bledule jarní, tak byste si neměli
nechat ujít výlet do míst, kde jich najdeme
opravdu požehnaně. Právě díky jejich masovému
výskytu se Čenkovička stala přírodní památkou.
Pozorovat tu můžete také ptáky, kteří se pohybují
v blízkosti tekoucí vody. Ojediněle se zde
vyskytuje například konipas horský, skorec vodní
nebo střízlík obecný.

Wieża widokowa Krzyżowa Góra

3D | www.armyfort.com

Vojenské muzeum Králíky se nachází uprostřed
mohutného pásma československého opevnění
z let 1935 až 1938. Na ploše 2400 m2 tu získáte
ucelenou představu o historii československé
a české armády, jejích spojencích i nepřátelích
v roce 1938, ale také o československém
opevnění, druhé světové válce, historii odboje
a okupaci. Součástí muzea je rovněž předváděcí
polygon určený k ukázkám bojové a těžké
vojenské techniky v pohybu a činnosti.

Realizátor projektu / Wykonawca projektu:
Destinační společnost Východní Čechy
náměstí Republiky 12
530 02 Pardubice
www.vychodni-cechy.org

Poutní místo Neratov

Vojenské muzeum Králíky

Partner projektu:
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
www.kr-kralovehradecky.cz, www.hkregion.cz

Park jest przykładem zrównoważonego krajobrazu, w którym harmonijnie
przeplatają się lasy, pola, łąki, pastwiska oraz osady ludzkie – dominują
jednak lasy. Z roślin chronionych warto wymienić kolonię mięsożernej rosiczki
okrągłolistnej na torfowisku pod Suchym Wierchem, a osobliwością jest obecność
9 rodzajów nietoperzy, które zimują w podziemnej artyleryjskiej grupie warownej
Bouda. Południowa część parku przyrody jest intensywnie wykorzystywana do
celów rekreacyjnych w lecie oraz zimą.

Ciężki schron bojowy K-S 14 „U Cihelny“ przyciąga swoją ekspozycją poświęconą budowie
czechosłowackich fortyfikacji w latach 1935-1938. Jest także hołdem dla czechosłowackiej
legii, wojska oraz hołdem ku pamięci sierżanta Arnošta Hrada, który w tym miejscu
w 1938 roku w ramach protestu popełnił samobójstwo. Co roku w sierpniu, na terenie
pomiędzy schronem a muzeum wojskowym odbywa się impreza historyczno-wojskowa
Cihelna z pokazami walk.

Území, které je protkáno hustou pavučinou cyklotras
a cyklostezek. Po rovinatých cestách údolím řek mohou
bezpečně jezdit i malé děti, zatímco milovníci náročné
cyklistiky vybírají z horských a dálkových tras. Do výchozích
míst vás pohodlně přepraví cyklobusy, které jezdí po celém
království pravidelně od května do září. Unikátním lákadlem
je síť cyklostezek a inline stezek, která vede nádherným
údolím Tiché Orlice a Třebovky a nabízí kvalitní asfaltový
povrch, minimální převýšení a pravidelnou údržbu.

Muzeum Wojskowe Králíky znajduje się pośrodku potężnego pasma czechosłowackich
fortyfikacji z lat 1935-1938. Na powierzchni 2400 m2 można uzyskać pełen obraz historii
wojska czechosłowackiego i czeskiego, jego sojuszników i wrogów w 1938 roku, ale
również wiedzę na temat czechosłowackich fortyfikacji, drugiej wojny światowej, historii
ruchu oporu oraz okupacji. Częścią muzeum jest także poligon ćwiczebny przeznaczony
do pokazów sprzętu bojowego i ciężkiej wojskowej techniki podczas działań.

W jednym z najliczniej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych w Czechach znajduje
się klasztor, kościół z krużgankami, unikatowa kaplica Świętych Schodów oraz
Dom Pielgrzyma. Kompleks, który w miejscu pogańskiej świątyni na Łysej Górze
(Lysá hora) zbudował Tobias Johannes Becker (1649–1710) oraz zmienił nazwę
na Górę Matki Bożej, nawiedziło pasmo nieszczęść. Mowa o pożarze kościoła
w roku 1846, zniszczeniach dokonanych przez nazistów podczas drugiej wojny
światowej czy przez komunistów, którzy w 1950 roku utworzyli w tym miejscu
obóz dla internowanych zakonników. Tutejsza kaplica Świętych Schodów
z 1710 roku ma przypominać wiernym schody w twierdzy Antonia w Jerozolimie,
po których kroczył Jezus Chrystus na sąd przed Poncjuszem Piłatem. Po schodach
ozdobionych barokowymi figurami z motywami biblijnymi chodzą na kolanach
modlący się pielgrzymi.
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Křížová hora je jedním z vrcholů Jeřábské vrchoviny.
Nachází se ve výšce 735 m n. m., na východ od
obce Červená Voda. Od roku 2006 stojí na bývalém
známém výletním a poutním místě rozhledna, která
se stala novou dominantou širokého okolí. Celková
výška rozhledny je 34 m. Rozhledna nabízí úžasný
výhled na okolí Červené Vody, Králicko a na masiv
Králického Sněžníku.

Muzeum Wojskowe Králíky

Góra Matki Bożej Králíky

Park przyrody Suchy Wierch – Góra Bukowa

Medvědí jeskyně v Kletnu 
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Jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst
na našem území zahrnuje klášter, poutní kostel
s ambity, unikátní kapli Svatých schodů a Poutní
dům. Areál, který na místě pohanské svatyně na
Lysé hoře vybudoval Tobiáš Jan Becker (1649 až
1710) a přeměnil ho v Horu Matky Boží, přežil řadu
katastrof. Šlo o požár kostela v roce 1846, ničení
nacisty za druhé světové války nebo komunisty,
kteří zde zřídili v roce 1950 internační tábor pro
řeholníky. Zdejší kaple Svatých schodů z roku 1710 má návštěvníkům připomínat
schodiště v hradu Antonia v Jeruzalémě, po němž kráčel Ježíš Kristus k soudnímu
stolci Piláta. Z úcty ke Kristovu utrpení stoupají po těchto schodech poutníci po
kolenou.

4D | www.cervenavoda.cz

Orlické cyklo a inline království 
www.mojeorlickehory.cz/orlicke-cyklo-inline-kralovstvi

Grafika: Maxx Creative
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Park je ukázkou vyvážené krajiny, v níž se
harmonicky střídají lesy, pole, louky, pastviny
a lidská sídla – lesy však dominují. Z chráněných
rostlin stojí za zmínku výskyt masožravky rosnatky
okrouhlolisté na rašeliništi pod Suchým vrchem
a raritou je přítomnost devíti druhů netopýrů,
kteří zimují v podzemí dělostřelecké tvrze
Bouda. Jižní část přírodního parku je intenzivně
využívána k letní i zimní rekreaci.

Přírodní památka Čenkovička

Twierdza powstała z końcem XIII, wieku, a następnie w XVI w. została przebudowana
w stylu pałacu renesansowego. Po rozległych pracach remontowych od czerwca
2012 otwarty jest dla przyjezdnych otwarta twierdza z zachowanymi zdobieniami
w kształcie figurek, wykonanymi techniką sgraffito, które znajdują się na zewnętrznej
ścianie renesansowej wieży, wraz ze ściennymi malunkami z drugiej połowy XVI wieku,
oryginalnym gotyckim sklepieniem, kolekcją broni, historyczną pracownią druku książek
oraz średniowieczną karczmą.

Zapora Pastvinská znajduje się na wschód od Žamberka, w dolinie rzeki Dzika Orlica
(Divoká Orlice). Nad powierzchnią wody wznoszą się strome skaliste brzegi porośnięte
lasem, które wraz z trawiastymi plażami tworzą romantyczny klimat regionu. Okolica
zapory Pastvinská oferuje tereny idealne do uprawiania turystyki, turystyki rowerowej,
udziału w imprezach kulturalnych oraz różnorodne możliwości zakwaterowania.

Textové podklady / Teksty: Králický Sněžník o.p.s., Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko,
Starostowo powiatowe w Kłodzku, Destinační společnost Východní Čechy

Brama ziemska jest najbardziej romantycznym celem wycieczek w Górach Orlickich
(Orlické hory), przez którą skalistym kanionem przepływa rzeka Dzika Orlica (Divoká
Orlice), przecinająca grzbiet górski. Wąskie i pełne głazów koryto rzeki na odcinku
kilkuset metrów otaczają skały gnejsowe. Efekt bramy potęguje jednoprzęsłowy most
kamienny zbudowany przez czeskich i włoskich kamieniarzy w latach 1901–1903.

Přírodní park Suchý vrch – Buková hora 

Twiedza Orlice, Letohrad

Zapora Pastvinská

Od roku 2015 w gminie Dolní Morava stoi jedyna w swoim rodzaju budowla, na którą
składają się pełne wrażeń trasy, które wyniosą cię w chmury. Ścieżka w obłokach
znajduje się w pobliżu schroniska Slaměnka, niedaleko górnej stacji kolejki linowej
Śnieżnik (Sněžník) oraz punktu widokowego nazywanego Skalka na wysokości
1 116 m n. p. m. Na wysokość, na której zwykle przemieszczają się tylko ptaki, można
łatwo dostać się dzięki drewnianej ścieżce, również z wózkami dziecięcymi lub
inwalidzkimi.

Rozhledna Křížová hora 

Ciężki schron bojowy K - S 14 „U Cihelny“

Hora Matky Boží Králíky
www.klasterkraliky.cz

Brama ziemska

Pěchotní srub K-S 14 „U Cihelny” láká na expozici
věnovanou výstavbě československého opevnění
z let 1935 až 1938. Je také poctou československým
legiím, armádě a památce četaře Arnošta Hrada,
který zde v roce 1938 spáchal protestní sebevraždu.
Každoročně v srpnu se v prostoru mezi srubem
a vojenským muzeem koná vojenská vzpomínková
Akce Cihelna s bojovými ukázkami.

Ścieżka w obłokach

Fotografie / Zdjęcia: Turistická oblast Králický Sněžník o.p.s.,
Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko, Horský resort Dolní Morava,
Rostislav Bartoň, Lukáš Boček,
Starostowo powiatowe w Kłodzku, Destinační společnost Východní Čechy, Martin Ráboň,
Štěpán Bartoš, Michaela Wecker, Tomáš Kubelka
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Zemská brána je nejromantičtějším výletním
místem Orlických hor, kde skalnatým kaňonem
protéká řeka Divoká Orlice přetínající
horský hřbet. Úzké balvanové řečiště lemují
v úseku několika set metrů rulové skály. Dojem
brány navíc umocňuje jednoobloukový kamenný
most vystavěný českými a italskými kameníky
v letech 1901 až 1903.

4B | www.tvrzorlice.cz

Tvrz vznikla na konci 13. stol. a poté byla
v 16. stol. přestavěna na renesanční zámek.
Po rozsáhlé rekonstrukci je od června 2012 otevřen
pro veřejnost otevřena tvrz se zachovalou figurální
sgrafitovu výzdobou na vnější omítce renesanční
věže, s nástěnnými malbami z druhé pol. 16. stol.,
originálním gotickým sklepením, sbírkou zbraní,
historickou knihtiskařskou dílnou a středověkou
krčmou.

3D

www.vychodnicechy.info
www.czechy-wschodnie.info

Zemská brána

Tvrz Orlice, Letohrad

Pěchotní srub K-S 14 „U Cihelny“
cihelna.militaryclub.info

visiteastbohemia

Masyw Śnieżnika jest naturalną granicą między ziemiami Czech, Moraw i Ziemią
Kłodzką, jak również zlewiskiem morza Bałtyckiego, Północnego oraz Czarnego.
Znaczna część pasma górskiego rozciąga się po stronie polskiej, na której terenie
ochronę przyrody zapewnia Śnieżnicki Park Krajobrazowy. Najwyższą górą i naturalną
dominantą pasma jest majestatyczny Śnieżnik o wysokości 1424 m n. p. m., od
którego pasmo przyjęło nazwę po stronie czeskiej. Figura stojąca w pobliżu dawnego
(nieistniejącego) schroniska Liechtensteinów stała się symbolem Śnieżnika.

Kompleks zamkowo-pałacowy składający się z trzech skrzydeł: średniowiecznorenesansowego zamku oraz dwóch skrzydeł pałacowych utrzymanych w stylu barokowym.
Najstarsza cześć została wybudowana w latach 1580–1590. Obecnie obiekt jest
udostępniony do zwiedzania.

vychodnicechy

Masyw Śnieżnika

Zamek w Międzylesiu

PROJEKT „MARKETINGOVÁ PODPORA TURISTICKÝCH ATRAKTIVIT V OBLASTI MASIVU KRÁLICKÉHO
SNĚŽNÍKU“ JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EFRR PROSTŘEDNICTVÍM EUROREGIONU GLACENSIS.

2D/E | www.sneznik.cz

Masiv Králického Sněžníku tvoří přirozený
předěl mezi Čechami, Moravou a Kladskem,
ale také mezi úmořím Baltského, Severního
a Černého moře. Značná část pohoří se rozkládá
na polském území, kde je jeho příroda chráněna
rezervací Śnieżnicky Park Krajoobrazowy.
Nejvyšší horou a přirozenou dominantou pohoří
je majestátný Králický Sněžník s nadmořskou
výškou 1424 m,po němž se pohoří na české
straně jmenuje. Soška stojící poblíž základů bývalé Liechtensteinovy chaty se stala
symbolem Králického Sněžníku.

PROJEKT WSPARCIE MARKETINGOWE ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH W OBSZARZE MASYWU ŚNIEŻNIKA JEST
WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR ZA POŚREDNICTWEM EUROREGIONU GLACENSIS

Králický Sněžník

3C | www.pastviny.cz

kempink | camping
lyžařský vlek | wyciąg narciarski
muzeum | muzeum
pošta | poczta
památný strom | drzewo pomnik
rozhledna | wieża widokowa
turistický přístřešek | wiata turystyczna
hradiště | grodzisko
turistická zajímavost | atrakcja turystyczna
jeskyně | jaskinia
informační centrum | centrum informacji
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MASIV KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU
A OKOLÍ
MASYW ŚNIEŻNIKA I OKOLICE
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Rozhledna Czernica / Wieża
widokowa na Czernicy
Zátoka na Staré Moravě /
Zalew w Starej Morawie

Uranový důl / Kopalnia Uranu
Muzeum Země / Muzeum Ziemi
Pohádková zahrada
/ Ogród Bajek
Vodopád Vlčci / Wodospad
Wilczki

Medvědí jeskyně /
Jaskinia Niedźwiedzia
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Rozhledna Klepý
(Klepáč)
Dětské zábavní
parky Dolní
Morava

Stezka
v oblacích
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Pěchotní srub K-S 14
„U Cihelny“
Dělostřelecká tvrz Hůrka

Tyršova rozhledna
– Rozálka

Rozhledna Val

Přírodní park Suchý vrch –
Buková hora
Rozhledna
Křížová hora

Tvrz Orlice
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Přírodní památka
Čenkovička
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