TOP 10

masivu Králického Sněžníku a okolí

| 1 PŘÍRODA | 2 CÍRKEVNÍ PAMÁTKY | 3 TIPY PRO RODINY S DĚTMI | 4 VOJENSKÉ A TECHNICKÉ
PAMÁTKY | 5 MUZEA | 6 ROZHLEDNY | 7 HRADY A ZÁMKY | 8 LÉTO | 9 ZIMA | 10 RELAX
1

Mapa území

2
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Masiv Králického Sněžníku tvoří přirozený předěl mezi
Čechami, Moravou a Kladskem, ale také mezi úmořím
Baltského, Severního a Černého moře. Jeho název
naznačuje, že toto pohoří leží nedaleko města Králíky
a že se na jeho vrcholu dlouho drží sněhová pokrývka.
Dokonce až 8 měsíců v roce! 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 (Śnieżnik Kłodzki)
s nadmořskou výškou 1424 m n. m., po němž se pohoří
na české straně jmenuje. Na jeho vrchol vede několik
značených tras a naučných stezek. Kámen vymezující
česko-polskou hranici leží asi 400 m severozápadně
od známé sochy slůněte. Soška stojící poblíž základů
bývalé Liechtensteinovy chaty se stala symbolem
Králického Sněžníku.
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1 PŘÍRODA

Národní přírodní rezervace Králický Sněžník
Národní přírodní rezervace Králický Sněžník leží na území krajů Pardubického
a Olomouckého. Vlastní rezervace zahrnuje horu Králický Sněžník a malou část
západního hřebene Malého Sněžníku. Je považována za nejcennější přírodní
lokalitu ve východních Čechách. Národní přírodní rezervací bylo toto území
o rozloze 1431 hektarů vyhlášeno v roce 1999. Později, díky programu NATURA
2000, také ptačí oblastí. Část Králického Sněžníku navíc byla označena za evropsky
významnou lokalitu. Bohatství krajiny spočívá mimo jiné i v králickém mramoru,
který je považován za jeden z nejkrásnějších v Evropě.
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Přírodní park Suchý vrch – Buková hora
Přírodní park Suchý vrch – Buková hora leží v jihovýchodním cípu Orlických hor. Jeho dominantou je Suchý
vrch (995 m n. m.) s rozhlednou a Buková hora (958 m n. m.). Červenovodské sedlo, kterým prochází hlavní
silniční tah, rozděluje park i horský hřbet na dvě části. 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 9 druhů
netopýrů, kteří zimují v podzemí dělostřelecké tvrze Bouda. Jižní část přírodního parku je intenzivně
využívána k letní i zimní rekreaci.

Přírodní park Jeřáb
Hora Jeřáb (1 003 m n. m.) patří k výrazným dominantám pomezí Moravy a Čech. Leží na hlavním
evropském rozvodí Černého a Severního moře. Stejnojmenný přírodní park chrání jeho vrcholové partie
a západní svahy. Krásný výhled na Jeřáb i okolí je z rozhledny postavené na Křížové hoře nad Červenou
Vodou. Říčka Březná spolu s vodami mnoha bystřin vytvořila na jižním svahu Jeřábu směrem k Moravskému
Karlovu hluboké údolí. Podobně zbrázdily severní svahy Jeřábu Zlatý, Vysoký a Kamenitý potok spěchající
do řeky Moravy.

Zemská brána
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. Součástí přírodní rezervace Zemská brána je naučná stezka. Začíná u kamenného mostu
a vede až do Klášterce nad Orlicí. Na stezce se nachází 22 informačních panelů, na kterých se dozvíte řadu
zajímavých informací o tamní přírodě.
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Medvědí jeskyně v Kletnu
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.

Přírodní památka Čenkovička
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. Úzká niva údolí
meandrujícího potoka se zamokřenými loukami má svou osobitou atmosféru. Pozorovat tu můžete také
ptáky, kteří se pohybují v blízkosti tekoucí vody. Ojediněle se zde vyskytuje například konipas horský,
skorec vodní nebo střízlík obecný.

Pramen knížete Rostislava
Radioaktivní pramen nebo zkráceně Radiák se nachází v obci Mladkov. Oficiálně se mu říká pramen knížete
Rostislava. Uvádí se, že jeho voda je slabě radioaktivní, protože obsahuje radon. Ale nebojte se, s jeho
radioaktivitou to nebude tak horké a určitě nebude životu nebezpečný. A jak k takové raritě vlastně došlo?
Pramen u cesty vznikl svedením malého potůčku, z něhož se radon po cestě uvolňuje.
www.mladkov.cz/pramen

Vodopád Wilczki v Międzygórze
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.

6

Přírodní park Orlice
Přírodní park Orlice lze obdivovat nejen z kánoe,
ale také třeba ze sedla kola. Jeho celková rozloha
je přes 11 000 ha a délka toků přibližně 200 km.
Zahrnuje nivu Divoké Orlice od hranice Chráněné
krajinné oblasti Orlické hory v Klášterci nad Orlicí,
nivu Tiché Orlice od Mladkova po soutok obou Orlic
u Týniště nad Orlicí a také nivu spojené Orlice až
do Hradce Králové. Pokochat se tu můžete krásami
starých tůní, slepých ramen a tajemných zákoutí
mokřin a lužních lesů.

Přírodní rezervace Hynkovice
Přírodní rezervace Hynkovice se nachází v jižní části Orlických hor v údolí zvaném Kobylí důl. Jde o území
přírodního parku Suchý vrch – Buková hora. Osu rezervace tvoří Černovický potok, což je levý přítok Tiché
Orlice. Podél severní hranice prochází lesní cesta spojující Jamné nad Orlicí s dělostřeleckou tvrzí Bouda.
Důvodem ochrany je unikátní svahové rašeliniště s planě rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy.

Radochovská jeskyně
Radochovská jeskyně, objevená ve druhé polovině 18. století, je jednou z největších jeskyní v Sudetech.
Trasa prohlídky je dlouhá asi 300 m. Celková délka chodby činí přes 500 m. Můžete si ji bezpečně prohlédnout
s průvodcem a zároveň zažít emoce opravdového speleologa. Chodby nejsou osvíceny. Každý tu obdrží přilbu
s čelovkou. Ale pozor! Část trasy jsou mezery poměrně těsné, takže se někdy musíte zvládnout i trochu
přimáčknout. Nejatraktivnější je tzv. Gotická komora, tedy trojúhelníkový sál s krasovým jezerem s rozlohou
zhruba 30 m2 a hloubkou asi 2 metry.
www.jaskiniaradochowska.pl
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2 CÍRKEVNÍ PAMÁTKY

Hora Matky Boží
Králíky
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 (1649–1710)
a přeměnil 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.
www.klasterkraliky.cz

Kunštátská kaple
Kunštátská kaple je podle zasvěcení kaplí Navštívení Panny Marie. Jde o barokní kapli kruhového půdorysu
se střechou s dobovým šindelem, která podle pramenů pochází z roku 1670. Tajemný solitér na hlavním
hřebeni Orlických hor ve výšce 1035 m n. m. je nejvýše položenou sakrální památkou zdejších hor. Údajně byla
vystavěna k modlitbám pro místní dřevorubce. Přechod hřebene byl určitě obtížný, a tak kaple pravděpodobně
nesloužila jen k potřebě dřevařů, ale i dalším poutníkům k oddechu při namáhavém přechodu přes hřbet
Orlických hor a jako místo poděkování za šťastné zvládnutí cesty.
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Poutní místo Neratov
Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v obci Neratov se stal výjimečným bodem na česko-polském 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.
www.neratov.cz

Kostel svatého Michala
Archanděla v Kamieńczyku
Kostel svatého Michala Archanděla v Kamieńczyku
postavili v roce 1710 v barokním stylu na kamenných
základech. Je jedním z mála zachovalých
historických dřevěných kostelů v Kladsku. Barokní
polychromie empory a galerie z roku 1743, vytvořené
českým kumštýřem Antonínem Ferdinandem Veitem,
byla v letech 1935 až 1936 přemalována a ozdobena
bohatými rostlinnými ornamenty.

Farní kostel Narození Panny Marie v Lądek-Zdrój
Farní kostel Narození Panny Marie ve městě Lądek-Zdrój byl postavený v letech 1688 až 1692 místo svého
gotického předchůdce. V letech 1875 a 1900 byl zrestaurován. Od té doby se jeho tvar už výrazně nezměnil
a zachoval si barokní charakter. Může se pochlubit cennými figurálními sochami z dílny Michala Klahra
(sousoší Ukřižování) a jeho syna Ignáce (kazatelna, rokoková zpovědnice). Farní kostel je také svatyní
Panny Marie, uzdravující nemocné ze świdnické diecéze.
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3 PRO RODINY S DĚTMI

Dětské zábavní parky Dolní Morava
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!
www.dolnimorava.cz/detske-zabavni-parky
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Kačenčina pohádková říše
Orlickým horám se říká také Kačenčiny hory. To proto, že mají svou vládkyni, hodnou princeznu Kačenku,
které pomáhá duch hor Rampušák. Při putování pohádkovým královstvím potkáte princeznu Kačenku
a její pomocníky, kteří jsou pohádkovými patrony obcí její říše. Součástí pohádkové říše je také Kačenčina
pohádková stezka.
Orlické Záhoří a česko-polské pohraničí je opředeno spoustou legend o pašerácích. Za osudy pašeráků se
můžete vydat po 5 km dlouhé Pašerácké stezce s interaktivními prvky. Panský okruh stezky skřítka Frymbulína
v Novém Hrádku, který měří 6 km, je další stezkou pohádkové říše. Na šesti informačních panelech se dozvíte
mnoho o místní historii, přírodě a další zajímavosti. Stezka je vhodná pro rodiny s dětmi a lze ji absolvovat
i s terénními kočárky.
www.orlickehory.eu/kacenka

Pohádková zahrada v Międzygórze
Mini skanzenem 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 současné době
jsou hlavními hrdiny mezi postavičkami Pinocchio, Jeníček a Mařenka, Kocour v botách, Kozlík Matěj,
Gargamel s Azraelem, Trpaslík Kecálek, Bolek a Lolek, Mumínci či Šňupálek. Přední místo však zaujímá
rovněž Duch hor – Rýbrcoul. V roce 2009 byla otevřena turistická trasa trpaslíků, která vede do zahrady
z autobusové zastávky v Międzygórze.

Labyrint J. A. Komenského
Znáte Labyrint J. A. Komenského? Jde o přírodní bludiště v Brandýse nad Orlicí, které je vysázeno z habru
„bludištního“. Půdorys čtverce ukrývá azimutálně pojatou kresbu zemské koule s poledníky a rovnoběžkami.
Nachází se u pomníku Učitele národů J. A. Komenského. Přístupný je od května do září. Po úspěšném bloudění
uličkami se ocitnete ve středu, v symbolickém „ráji srdce“.
www.brandys-ve-svete.cz
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4 VOJENSKÉ A TECHNICKÉ PAMÁTKY

Dělostřelecká tvrz Hůrka
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.
Najdete ji na výjezdu z Králík na Hanušovice,
přímo u hlavní silnice. Ke zdejším unikátům
patří původní pancéřová vrata ve vchodovém
srubu K-S 12a, funkční šikmý výtah pro přepravu
vagónků s municí nebo lokomotivka s 19 vagóny
úzkorozchodné pevnostní železnice.
hurka.boudamuseum.com

www.kpo1938.com

Dělostřelecká tvrz Bouda
V lesním kopcovitém terénu nedaleko Suchého vrchu je dobře ukryta dělostřelecká pevnost Bouda.
Ta představuje nejzachovalejší stavbu vojenského opevnění z let 1935 až 1938 v České republice. Byla
dokonce vyhlášena národní kulturní památkou. Nejkratší cesta k ní vede lesním terénem ze Suchého vrchu,
nejpohodlnější pak z obce Těchonín po pevné lesní cestě. Spatříte zde například nepřestavěný vchodový
srub K-S 22a a objekt pro otočnou a výsuvnou dělostřeleckou věž K-S 22. A pozor! Nachází se tu i evropsky
významná lokalita soustavy Natura 2000, kde se vyskytuje chráněný netopýr černý, velkouchý a velký.
www.boudamuseum.com
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Pěchotní srub K-S 14 „U Cihelny“
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. Za pozornost stojí rovněž expozice věnovaná Finanční stráži
Československé republiky, která mapuje roky 1918 až 1948. Navíc se v tomto legendárním srubu dochovala
řada fragmentů původní výbavy. Každoročně v srpnu se v prostoru mezi srubem a vojenským muzeem koná
vojenská vzpomínková Akce Cihelna s bojovými ukázkami.
www.cihelna.militaryclub.info

Pěchotní srub K-S 5 „U potoka“
Dva protitankové kanóny a třináct kulometů. Taková byla výzbroj pěchotního srubu K-S 5 „U potoka”, který je
jedním z přístupných objektů předválečného pohraničního opevnění. Najdete ho v jižní části obce Dolní Morava.
Byl postaven v roce 1936 a v září roku 1938 plně připraven k boji. Jeho posádku tvořilo 40 mužů. Srub měl
i vlastní studnu a elektrocentrálu. Jenže po mnichovské zradě došlo k jeho vyklizení a předání německé armádě.
Po válce, po dobu bezmála 50 let, byl ponechán napospas svému osudu. Až díky úsilí nadšenců z Klubu vojenské
historie Kralka a Nadace československého opevnění prošla stavba rekonstrukcí a dnes je přístupná veřejnosti.
www.ks5.cz

Naučná stezka Betonová hranice
Co kdyby nedošlo k mnichovské zradě? Tato otázka vás bude provázet při poznávání jednoho z nejdokonalejších
pevnostních systémů, který byl v Evropě vybudován. Nenápadné objekty mohutných dělostřeleckých tvrzí
československého předválečného opevnění ční jen nepatrně nad okolní terén, ale hluboko pod zemí ukrývají
kilometry tunelů, sklady munice, železnice, elektrárny, kasárny, nemocnice, zkrátka všechno, co bylo potřeba
k úspěšné obraně hranice. Obrannou linii doplňují pěchotní sruby, pozorovatelny a desítky lehkých objektů,
takzvaných „řopíků“. Naučná stezka propojuje Muzeum československého opevnění – dělostřeleckou tvrz
Bouda s Muzeem Vysoký kámen a Vojenským muzeem Lichkov.
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Vápenka „Laskavý kámen“
Vápenka „Laskavý kámen“ vám představí šachtovou pec, která je určena k odpalování vápenných
hornin. Proč? Abychom získali pálené vápno. Laskavý kámen na Staré Moravě navrhl slavný berlínský
architekt Karol Schinkel. Vznikl na počátku 19. století. Dnes již po rekonstrukci slouží jako kulturní
centrum. Kolem budovy vznikl park s různými fragmenty soch.

Vojenské muzeum Králíky
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. Představí vám tu též zajímavé vojenské osobnosti a problematiku obrany státu.
Ve zdejších expozicích se setkáte s těžkou bojovou a vojenskou technikou, municí, prostředky ochrany
proti bojovým otravným látkám a zbraním hromadného ničení, ale také třeba výstrojí a pěchotní výzbrojí.
Součástí muzea je rovněž předváděcí polygon určený k ukázkám bojové a těžké vojenské techniky v pohybu
a činnosti.
www.armyfort.com

Muzeum opevnění Králický řopík
Tušíte, co je to řopík? Šlo o nejčastěji stavěný prvek systému pohraničního opevnění budovaného na konci
30. let 20. století v tehdejším Československu. Muzeum představuje objekt lehkého opevnění, vzor 37,
v pokročilém stadiu rekonstrukce. Zajímavé je, že přežil válečnou okupaci bez střeleckých a jiných testů
německé armády, což se na Králicku jen tak nevidí. A navíc má dobové funkční vybavení. Jeho název je
odvozený od Ředitelství opevňovacích prací (ŘOP), které mělo výstavbu hraničního opevnění na starosti.
www.kralicky-ropik.cz
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Tvrz Hanička
Tvrz Hanička je pevností s unikátní expozicí a jednou z pěti stavebně dokončených tvrzí československého
pohraničního opevnění. Je součástí Naučné stezky Opevnění Rokytnicka. Své dívčí jméno dostala podle
osady nacházející se v okolí. 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. Jedinečnost tohoto opevnění je v zachování několika pancéřových prvků, kdy zůstalo 7 z původních
14 zvonů. Při prohlídce podzemí sestoupíte do hloubky 36 m, zhlédnete plně vybavený „moderní“ úkryt
a expozici, která vás seznámí s historickou bojovou výzbrojí a technikou.
www.hanicka.cz

Uranový důl v Kletně
Vydejte se do podzemí po turisticko-naučné trase do uranového dolu v Kletně! Ten 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.
www.kletno.pl/uranovy-dul-v-kletne

Vojenské muzeum Lichkov
Poznejte historii československé armády! Vojenské muzeum Lichkov se nachází mezi obcemi Mladkov
a Lichkov v západní části turistické oblasti Králický Sněžník. Zahrnuje pěchotní sruby K-S 31 „U Besídky”
a K-S 32 „Na Růžku”. Expozice muzea je věnována historické vojenské technice z let 1918 až 1945, ale také
československému opevnění a vojákům působícím na západní a východní frontě.
www.kpo1938.com/vm_lichkov.php
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5 MUZEA

Východočeský památník celnictví
Víte, že celnictví je jedním z nejstarších řemesel? Setkáme se s ním už ve starověkém Egyptě. Expozici najdete na Velkém náměstí v Králíkách. Provedou vás tu
všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. V životní velikosti tu uvidíte dům svatého Matouše, kancelář vyššího celního úředníka rakouského
místodržitelství, hrázděnku „Finanzwache“, kancelář prvorepublikového celního úředníka, stejnokroje celnictva a finanční stráže. A samozřejmě také váhy
a závaží, objemové (duté) a délkové míry, a to včetně ukázky českého i vídeňského „lokte“. Dozvíte se zde rovněž, co je to celní libra, věrtel, lot nebo máz.
www.muzeumcelnictvi.cz

Muzeum řemesel
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. Pro základní školy muzeum nabízí zábavně výukové programy.
www.muzeumremesel.cz
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Památník obětem internace Králíky
Památník se nachází v klášteře redemptoristů na Hoře Matky Boží v Králíkách-Dolní Hedeči. Je důstojnou
připomínkou pronásledování řeholníků, kteří sem byli na základě státem řízené centralizace deportováni
v letech 1950 až 1961. Komunistický režim je tu držel a omezoval na osobní svobodě. Památník se nachází
v historické přístavbě prvního nádvoří kláštera. Součástí prohlídky je rovněž ukázka chodby z typizované
věznice 50. let 20. století, a to včetně dvou samovazeb – „izolací“.
www.pamatnik.militaryclub.info

Muzeum Země v Kletnu
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.
www.muzeum-kletno.pl

Městské muzeum a Turistické informační centrum Králíky
Kde najdete poklady dokládající historii Králicka, ale i expozici betlémářství či bohaté sbírky hornin a nerostů, hmyzu, ptáků a savců? No přece v Městském muzeu
v Králíkách. Ale pozor, to není ani zdaleka vše. Pořádají se tu také různé výstavy, přednášky a koncerty. Pomoc zde nalézají badatelé z oborů historie i zoologie.
Nachází se tady rovněž informační centrum, v němž turisté získají celou řadu potřebných a užitečných tipů a rad, jak strávit svůj volný čas.
www.muzeumkraliky.cz

Filumenistické muzeum v Bystrzyca Kłodzka
Filumenistické muzeum v Bystrzyca Kłodzka vzniklo v bývalém evangelickém kostele v roce 1964 jako jediné
muzeum v zemi s pozoruhodnými sbírkami, které se vztahují k historii ohně a dějinám regionu. Hlavním lákadlem
muzea jsou předměty používané k zapálení ohně, mimo jiné kamínkové, benzinové, plynové, elektrické, chemické
zapalovače, kovová a kamínková křesadla, ale i obaly a etikety z Polska, Evropy a celého světa.
www.muzeum-filumenistyczne.pl
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6 ROZHLEDNY
Stezka v oblacích
Už jste se někdy procházeli v oblacích? 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. Díky Stezce v oblacích
můžete zažít intenzivní pocit pobytu ve výšce, kam se lidská noha jen tak nepodívá. Do výšky, kterou běžně
brázdí jen ptáci, se pohodlně dostanete po dřevěné cestě i s kočárky nebo invalidními vozíky.
www.stezkavoblacich.cz

Rozhledna Křížová hora
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 podle projektu
architekta Mádlíka, která se stala novou dominantou širokého okolí. Tvoří ji přízemní otevřený ochoz
zakončený oblou střechou a věž s krytým vyhlídkovým patrem ve výšce 25 m nad úrovní terénu. Celková
výška rozhledny je 34 m. Rozhledna nabízí úžasný výhled na okolí Červené Vody, Králicko a na masiv
Králického Sněžníku.
www.cervenavoda.cz

Rozhledna Klepý
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 vybudovaná polskými investory. Měří 28 m a je celoročně přístupná.
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Rozhledna Suchý vrch
Rozhledna na Suchém vrchu je nejmohutnější rozhlednou Orlických hor. Najdete ji nedaleko Červené Vody,
v těsné blízkosti Kramářovy chaty, která byla postavena v roce 1928 Klubem českých turistů. Své jméno dostala
podle našeho prvorepublikového předsedy vlády Karla Kramáře. V letech 1931 až 1932 tu postavili 32 m vysokou
vodárenskou věž. Architekt Patrman však myslel také na turisty a pojal ji zároveň jako rozhlednu. V roce 2012
došlo k její rekonstrukci. Pokud se chcete pokochat pohledem na Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky, Praděd
a za příznivého počasí i na Sněžku, zdolejte 130 schodů a uvidíte úžasná panoramata!
www.suchak.cz

Rozhledna Val
Vychutnejte si pohled z výšky 22 m na masiv Králického Sněžníku, poutní areál na Hoře Matky Boží,
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 nad obecní částí Dolní Hedeč v roce 2003 a měří 34 m.

Tyršova rozhledna – Rozálka
Tyršova rozhledna, zvaná podle blízké kaple svaté Rozálie také jako Rozálka, nabízí z Kapelského vrchu nad
městem Žamberk krásnou vyhlídku již více než 85 let. Rozhledna podoby husitské hlásky otevírá výhled na Orlické
hory, Králický Sněžník, Bukovou horu a Suchý vrch. Je součástí 8,5 km dlouhého výletního okruhu městem.
www.zamberk.cz

Rozhledna Czernica
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. Na vrcholku Czarnice se potkávají dvě turistické stezky: červená – z Nového
Gierałtowaka k Suchému průsmyku a žlutá – od Stronie Śląskie do Bielic.
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7 HRADY A ZÁMKY

Zámky na Orlici – Česká Loira
Fenoménem Podorlicka jsou zámky na řece Orlici
příhodně označované jako Česká Loira, neboť stejně
jako na francouzské řece zde Divoká Orlice spojuje hned
několik historických sídel. V okruhu cca 9 km se nachází
zámky Potštejn, Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Nový
zámek Kostelec nad Orlicí a dva hrady Litice a Potštejn.
Velká část z nich je v rukou starých šlechtických rodů
či soukromých majitelů, což je jejich dalším unikátem.
Prohlídky zámků můžete spojit s posezením v zámeckých
kavárnách, cukrárnách či restauracích, procházkou parky
a oborou nebo návštěvou některé z akcí tradičně pestré
kulturní sezóny. Toto nebývalé bohatství, které kraj
pod Orlickými horami dosud ukrýval, ocenili i na úrovni
Evropy. Zámky na Orlici se mohou od roku 2017 pochlubit
titulem Evropské excelentní destinace.
www.mojeorlickehory.cz/zamky-na-orlici
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Státní hrad Litice
Hrad byl založen koncem 13. stol. za posledních
Přemyslovců a vybudován na skalnatém ostrohu
v meandru Divoké Orlice. Od konce 17. stol. byl
hrad opuštěn a dále byl jen zakonzervován. Hrad
v majetku NPÚ prošel rekonstrukcí, je přístupný
veřejnosti a chráněn jako kulturní památka ČR.
www.hrad-litice.cz

Zámek Potštejn
Chcete se ocitnout v Pohádkově nebo
Bubákově? Tyto a další speciální prohlídky
pro vás nachystal barokní zámek Potštejn,
který byl postaven architektem Josefem
Jägerem jako náhrada za starý zpustlý
hrad v letech 1749 až 1755 podle návrhu
hraběte Chamaré. V letech 1945 až 1946 byl
pronajímán britskému velvyslanci, který tu
trávil dovolenou. O tři roky později zámek
získalo Revoluční odborové hnutí (ROH), jehož
funkcionáři sem jezdili na školení. Současné
vybavení zahrnuje původní nábytek. Kromě
historické expozice, Mramorového sálu
a kaple Nejsvětější Trojice tu můžete navštívit
i zámecký park.
www.zamekpotstejn.cz
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Zámek v Mezilesí
Zámecký a palácový komplex v Mezilesí je tvořen
ze tří křídel: středověko-renesančního zámku
a dvou palácových křídel, zachovaných v barokním
stylu. Nejstarší část byla postavena v letech 1580
až 1590. V současnosti je objekt přístupný.
www.palacmiedzylesie.pl

Zřícenina hradu Szczerba v Gniewoszově
Dnes po velkém hradu v Gniewoszově zůstaly jen ruiny věže, hradebních zdí a obytných domů. Hrad byl
postaven ve 14. století v gotickém stylu. Byl zničen během husitských válek v roce 1428 a nikdy už nebyl
zrekonstruován.

Zřícenina hradu Žampach
Hrad byl věnován Karlem IV. Čenkovi z Potštejna
náhradou za zkonfiskované panství jeho otci
loupeživému rytíři Mikulášovi. Na místě jsou dnes
pozůstatky hospodářských budov, valeně klenutý
sklep paláce, zbytky vstupní brány a hradeb.
www.obeczampach.cz
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Tvrz Orlice
Tvrz vznikla na konci 13. stol. a poté byla v 16. stol. přestavěna na renesanční zámek. Po odstěhování šlechty z Orlice v r. 1650 na kyšperecký zámek byl objekt upraven pro
hospodářské účely. Po rozsáhlé rekonstrukci je od června 2012 otevřena pro veřejnost 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.
www.tvrzorlice.cz
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8 CO V LÉTĚ?

Pastvinská přehrada
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. Rekreace na Pastvinách je rozhodně dobrý tip na letní rodinnou dovolenou u vody s možností mnoha
výletů. Okolí Pastvinské přehrady nabízí vhodné terény pro turistiku, cykloturistiku, kulturní vyžití a rozmanité možnosti ubytování. V létě přehradu využívají
milovníci koupání, vodního lyžování, potápění a rybaření.
prehrada-pastviny.cz
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Orlické cyklo a inline království
Území, které je protkáno hustou pavučinou cyklotras a cyklostezek.
Tu pravou si podle náročnosti a svých sil najde každý – rekreační
i trénovaný cyklista. 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.
Desítky kilometrů stezek se rozbíhají z Ústí nad Orlicí na všechny
strany. Jedna trasa vede přes Letohrad do Žamberka, druhá směřuje
do České Třebové a třetí přes městečko Brandýs nad Orlicí, Choceň
až do Vysokého Mýta. Cyklotrasy provádí městy a obcemi, kolem
hradů a zámků, podél řek po přírodních rezervacích podhůří, až do
nejvyšších partií Orlických hor. Hřebenová trasa po temeni Orlických
hor je královským zážitkem.
www.mojeorlickehory.cz/orlicke-cyklo-inline-kralovstvi

Zátoka na Staré Moravě
Zátoka na Staré Moravě je velkou rekreační nádrží, která se nachází
na úpatí Králického Sněžníku, v oblasti s mnoha přírodními krásami
a úchvatnou krajinou.
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9 CO V ZIMĚ?

Běžkařské trasy
Na Králickém Sněžníku vznikl vynikající systém
běžeckých tras. Jsou pověstné dokonalou harmonií
terénu a přírodních a krajinných krás. Čekají tu na
vás nádherné vyhlídky a samozřejmostí je i nezbytné
zázemí ve formě půjčoven a škol běžeckého lyžování.
V oblasti Orlických a Bystřických hor je upravováno
zhruba 200 km různých běžkařských tratí pro
začátečníky a pokročilé běžkaře, rekreační turisty
i děti. Tento celek je tvořen unikátním systémem
upravených běžkařských tras, navzájem propojených
a několikrát překračujících i polsko-českou hranici.
Zimní scenérie jsou zde pohádkové. Dosud ještě
malý turistický ruch tu zaručuje ticho a klid.
Do běžeckých stop můžete vyrazit také kolem
Bukové hory. Zdejší běžkařské trasy nabízejí více
než 60 km mírných hřebenových cest. Všechny
stezky jsou udržovány sněhovými rolbami a skútry
a také bezpečně označeny.

Přístřešek Šanov
Když se vydáte do Šanova, určitě vás zaujme krytý turistický přístřešek pro přibližně 30 osob. Je vybaven
masivními stoly a lavicemi. A uvnitř se pyšní dokonce kamenným krbem, který vám může posloužit třeba
k přípravě jídla. K chuti vám může přijít ve chvíli, kdy se vydáte po turistické stezce, která vás nasměruje
k rozhledně na Křížové hoře. A můžete se tu i poučit. V přístřešku jsou totiž umístěny dvě informační
tabule, jedna s česko-polskou mapou s turistickými zajímavostmi a druhá s informacemi o tradičním
řemesle – kartáčnictví. Najdete zde také vzdělávací exponáty, kterými jsou repliky kartáčů a vybavení pro
jejich výrobu.
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SEZNAM LYŽAŘSKÝCH STŘEDISEK:
Skiareál Dolní Morava
Nedaleko vrcholu Králického Sněžníku se nachází jedno z nejmodernějších horských středisek u nás –
lyžařský areál v údolí obce Dolní Morava. Zdejší skiareál nabízí skvělé podmínky pro zimní sporty i letní
aktivity pro celou rodinu. Co nabízí? Atraktivní sjezdové i běžkařské tratě, ale také třeba sáňkařskou trasu.
Důležitá je též stoprocentní garance sněhu nebo třeba skibus v areálu zdarma.
www.dolnimorava.cz/sjezdovky-lanovky-a-vleky

Skiareál Větrný Vrch
Skiareál Větrný Vrch se nachází v nadmořské výšce 670–810 m n. m. a je ideální pro rekreační lyžaře
a snowboardisty, rodiny s dětmi, ale i vyznavače zážitků s notnou dávkou adrenalinu. Vyhlášený je především
snowpark s crossovou tratí (délka až 1 100 m), na které často trénovala a závodila řada našich reprezentantů
včetně jedné olympijské vítězky. V areálu jsou dva vleky a tři modré sjezdovky.
www.skiarealvetrnyvrch.cz

Ski areál Šanov
Ski areál Šanov se nachází mezi obcemi Červená Voda a Králíky v podhůří Orlických hor. Vrchní
část sjezdovky je prudší, naopak spodní část je pozvolná a pomalejší. Po celé délce je sjezdovka
osvětlena a v případě nutnosti uměle zasněžována. K dopravě na vrchol sjezdovky slouží dva vleky.
Zaparkovat lze u nástupní stanice vleku. Oblíbeným způsobem dopravy je však vlakové spojení
a následný výlet na běžkách od zastávky.
www.skiarealsanov.cz
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SKIRESORT BUKOVÁ HORA
Skiresort Buková hora napříč dvěma údolími, Červenou Vodou a Čenkovicemi, je jediným lyžařským areálem v Orlických horách, který propojuje přes vrchol
Bukové hory jedním skipasem dvě lyžařská střediska. Zalyžujete si zde na příjemných, převážně modrých rodinných sjezdovkách. Z obou stran vás na vrchol
vyvezou lanovky. Děti budou bavit moderní zábavné zóny.
www.skibukovka.cz

Skipark Červená Voda
Nejdelší sjezdovku Orlických hor najdete v lyžařském areálu v Červené Vodě. Ten svými parametry dosahuje
alpské úrovně. Navazuje na sjezdové tratě, které vedou na Bukovou horu z horského střediska Čenkovice.
Přímo na vrchol vás pak vyveze čtyřsedačková lanová dráha s krytými vyhřívanými sedačkami. Celková
délka sjezdových tratí činí 4440 m. Náročnějším lyžařům je k dispozici červená Heroltická sjezdovka v délce
2290 m, sjezdovka Mlýnice je dlouhá 2150 m.

Skiareál Čenkovice
Skiareál Čenkovice je jedním z největších lyžařských areálů v Pardubickém kraji. Nachází se v nadmořské výšce 750 až 958 m. V zimě nabízí celkem 65 km běžeckých
tratí, pět sjezdovek (včetně dvou s možností nočního lyžování) a také snowpark. Kochat se můžete nádhernými výhledy na Orlické hory, Krkonoše, Polabí,
Železné hory, Žďárské vrchy, Zábřežskou a Hanušovickou hornatinu, Jeseníky a Králický Sněžník.

Horské středisko Czarna Góra
Celoroční horské středisko v Siennie v oblasti Králického Sněžníku se může pochlubit unikátní vyhlídkovou věží na vrcholu Czarna Góra. Disponuje vynikající lyžařskou
a infrastrukturou a překrásnými výhledy, které až berou dech. K dispozici tu máte 14 tras, a to včetně jedné přístupové cesty a 5 lyžařských sjezdovek o celkové délce 14 km. Jde
o čtyři svahy dlouhé přes 1000 m, kdy nejdelší z nich má téměř 1700 m. Trasy se upravují rolbou dvakrát denně a některé z nich se mohou pochlubit vlastním osvětlením,
což umožňuje lyžování i po setmění. V areálu Czarna Góra si přijdou na své lyžaři a snowboardisté různých schopností. Zajímavou atrakcí je tu nejdelší alpská dráha v Polsku
pro dvě osoby. V okolí se nachází 70 km běžkařských tras.
www.czarnagora.pl
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Sport areál České Petrovice
Najdete tu příjemné profily sjezdovek s večerním lyžováním a snowpark se skoky a překážkami. Severní orientace
tratí a opět posílený systém zasněžování umožňuje kvalitní lyžování po celou zimu.
www.ceskepetrovice.com

Ski centrum Říčky v Orlických horách
Nachází se na jihovýchodní straně vrchu Zakletý v nadmořské výšce 740 až 992 m n. m. Areál nabízí 4,2 km
sjezdových tratí, které uspokojí i velmi náročné lyžaře, a moderní sedačkovou lanovku. Sjezdovka Můstek je
osvětlena pro večerní lyžování a nachází se zde také snowpark. Vrch Zakletý je též ideálním výchozím bodem
pro běžkaře. Každoročně se tu koná prestižní mezinárodní závod žákovských kategorií v obřím slalomu
Skiinterkriterium, který je jedním z deseti závodů pořádaných pod hlavičkou FIS konaných v Evropě a Kanadě.
www.skiricky.cz

Skicentrum Deštné v Orlických horách
Nabízí 5 km sjezdových tratí, čtyřsedačkovou lanovku a jedno z nejdelších večerních lyžování v České republice (2,1 km). Vyhlášený je zdejší park, který ocení příznivci
freestyle lyžování a snowboardingu. Areál disponuje pestrou škálou doplňkových služeb. Každoročně se tu koná vyhlášená dvoudenní freeski akce SOLDIERS,
kdy nejlepší freeski soldiers z celého světa předvádějí své umění na největším skoku v Čechách.
www.skicentrumdestne.cz
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10 RELAX

Městská turistická trasa
v Bystrzyca Kłodzka
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.

Lázeňské městečko Lądek-Zdrój
Lądek-Zdrój patří mezi nejstarší lázně v Evropě, v 19. století dokonce k nejznámějším. Bohatě zdobené,
eklektické formy budov vám umožní přenést se v čase a nasát pravou atmosféru lázeňského střediska z dob
dávno minulých. Právě tady se nachází nejstarší fyzioterapeutický institut v Polsku – „Starý Jiří“. Byl postaven
v roce 1498 na prameni radonové vody jedním z vlastníků města Lądek-Zdrój – králem Jiřím z Poděbrad.
Nejokázalejší a zároveň jednu z nejkrásnějších budov ve městě představuje lázeňský dům, postavený v roce
1680 a přestavěný v roce 1880 v neobarokním slohu „Wojciech“. Původní tvar, vycházející z modelu tureckých
lázní, v sobě spojuje jedinečnou architekturu, vkusný styl a ušlechtilé interiérové vybavení.
www.ladek.pl
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Pastvinská přehrada

Více informací na:
www.kralickysneznik.net, www.mojeorlickehory.cz, www.vychodnicechy.info
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