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Treść
Masyw Śnieżnika jest naturalną granicą między ziemiami 
Czech, Moraw i Ziemią Kłodzką, jak również zlewiskiem 
morza Bałtyckiego, Północnego oraz Czarnego. Czeska 
nazwa wskazuje, że pasmo położone jest w pobliżu 
miasta Králíki oraz, że na jego szczycie długo utrzymuje 
się pokrywa śnieżna. Nawet do 8 miesięcy w roku! 
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. Na jego szczyt prowadzi 
kilka szlaków oraz ścieżek edukacyjnych. Kamień 
wyznaczający czesko-polską granicę leży ok. 400 metrów 
na północny-zachód od znanej rzeźby słoniątka. Figura 
stojąca w pobliżu dawnego (nieistniejącego) schroniska 
Liechtensteinów stała się symbolem Śnieżnika.  

    www.sneznik.cz
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Narodowy rezerwat przyrody Kralicki Śnieżnik położony jest na terenie krajów pardubickiego 
i ołomunieckiego. Rezerwat właściwy obejmuje górę Śnieżnik oraz małą część zachodniej grani 
Małego Śnieżnika (Malý Sněžník). Uważa się go za najcenniejszą lokalizację przyrodniczą  
w Czechach Wschodnich. Teren o powierzchni 1431 hektarów uznano w roku 1999 za Narodowy 
rezerwat przyrody. Później, dzięki programowi NATURA 2000, również za obszar specjalnej 
ochrony ptaków. Część Śnieżnika oznaczono ponadto jako obszar o istotnym europejskim 
znaczeniu. Bogactwo regionu oparte jest m. in. na marmurze kralickim, który uważa się za jeden 
z najpiękniejszych w Europie. 

Narodowy rezerwat przyrody Kralicki Śnieżnik1   PRZYRODA 
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Park przyrody Suchy Wierch – Góra Bukowa położony jest w południowo-wschodniej części Gór Orlickich. Jego 
dominantą jest Suchy Wierch (995 m n. p. m.) z wieżą widokową oraz Bukowa Góra (958 m n. p. m.). Przełęcz 
Červenovodská (Červenovodské sedlo), przez którą prowadzi główny ciąg komunikacyjny, rozdziela park oraz grzbiet 
góry na dwie części. 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. 

Park przyrody Suchy Wierch – Góra Bukowa  

Do wyraźnych dominant pogranicza Moraw i Czech należy góra Jeřab (1003 m n. p. m.). Położona jest na głównym 
europejskim wododziale Morza Czarnego i Północnego. Noszący tę samą nazwę park przyrodniczy chroni jego 
górne partie oraz zachodnie stoki. Piękny widok na Jeřab i okolicę roztacza się z wieży widokowej zbudowanej na 
Krzyżowej Górze (Křížová hora) rozciągającej się nad gminą Červená Voda. Rzeka Březná w połączeniu z wodami 
licznych potoków górskich, na południowym stoku Jeřábu wydrążyła w kierunku wsi Moravský Karlov, głęboką 
dolinę. Podobnie jak potoki Zlatý, Vysoký i Kamenitý wpadające do rzeki Morawy (Morava) wyrzeźbiły północne 
stoki góry Jeřáb. 

Park przyrodniczy Jeřab 

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. Częścią rezerwatu przyrody Brama 
ziemska jest ścieżka edukacyjna. Rozpoczyna się przy moście kamiennym i prowadzi aż do miejscowości Klášterec 
nad Orlicí. Ścieżka składa się z 22 tablic informacyjnych, z których można się dowiedzieć wielu interesujących 
informacji o tamtejszej przyrodzie. 

Brama ziemska
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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.

Jaskinia Niedźwiedzia  
w Kletnie 

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. Wąska niwa doliny, meandrującego potoku 
z zalanymi łąkami ma swoją wyjątkową atmosferę. Możemy tutaj również obserwować ptaki, przebywające w pobliżu 
płynącej wody. Sporadycznie występują tutaj na przykład pliszka górska, pluszcz zwyczajny lub strzyżyk zwyczajny.

Pomnik przyrody Čenkovička

Źródło promieniotwórcze, nazywane przez okolicznych „Radiák“ znajduje się w gminie Mladkov. Oficjalnie nazywane jest Źródłem 
księcia Rościsława. Podaje się, że jego woda jest lekko radioaktywna, ze względu na to, że zawiera radon. Nie ma się jednak czego 
obawiać, bo nie jest tak źle z tą promieniotwórczością, a z pewnością nie stanowi ona zagrożenia dla życia. Jak powstała taka 
osobliwa cecha? Przydrożne źródełko powstało wskutek spływania małego potoku, z którego po drodze uwalnia się radon. 

     www.mladkov.cz/pramen

Źródło księcia Rościsława

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.

Wodospad Wilczki w Międzygórzu
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Park Przyrody Orlice można podziwiać nie tylko 
z perspektywy łódki kanadyjki, ale także chociażby 
z siodełka roweru. Jego łączna powierzchnia przekracza  
11 000 hektarów, a długość cieków wodnych to ok.  
200 kilometrów. Obejmuje dolinę Dzikiej Orlicy, począwszy 
od granicy Chronionego Obszaru Krajobrazowego Góry 
Orlickie (Chráněné krajinné oblasti Orlické hory)  
w miejscowości Klášterec nad Orlicí, dolinę Cichej Orlicy od 
Mladkova do zbiegu obu Orlic w okolicach Týniště nad Orlicí 
oraz dolinę połączonej Orlicy aż do miasta Hradec Králové. 
Można się tu rozkoszować pięknem starych głębin, ślepych 
odnóg rzecznych oraz tajemniczych zakątków mokradeł i łęgów.

Park Przyrody Orlice 

Rezerwat Przyrody Hynkovice znajduje się w południowej części Gór Orlickich w dolinie zwanej Kobylí důl. Jest to 
teren parku przyrody Suchy wierch – Bukowa Góra. Osią rezerwatu jest Černovický potok, będący lewym dopływem 
Cichej Orlicy (Tichá Orlice). Wzdłuż północnej granicy przechodzi droga leśna łącząca wieś Jamné nad Orlicí 
z artyleryjską grupą warowną Bouda. Ochronie podlega unikalne torfowisko stokowe z dziką fauną i florą. 

Rezerwat przyrody Hynkovice

Jaskinia Radochowska
Jaskinia Radochowska odkryta w II poł. XVIII w., to jedna z największych jaskiń w Sudetach. Trasa do zwiedzania ma 
ok. 300 metrów, a łączna długość korytarzy to ponad 500 metrów. Można ją bezpiecznie zwiedzić z przewodnikiem, 
a jednocześnie poczuć emocje prawdziwego grotołaza. Korytarze nie są oświetlone, każdy turysta otrzymuje kask 
z latarką czołową. Część trasy trzeba pokonać, przeciskając się przez ciasne szczeliny. Najbardziej atrakcyjna jest  
tzw. Komora Gotycka czyli trójkątna salka z jeziorkiem krasowym o powierzchni ok. 30 m2 i głębokości ok. 2 m.

    www.jaskiniaradochowska.pl
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2   ZABYTKI SAKRALNE 

Kaplica Kunsztacka
Kaplica Kunsztacka to kaplica pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Mowa o kaplicy barokowej 
na planie okręgu z dachem pokrytym zachowanym gontem, która zgodnie z zapisami pochodzi z 1670 roku. Owiany 
tajemnicą pojedynczy obiekt na głównej grani Gór Orlickich, znajduje się na wysokości 1035 m n. p. m. i jest najwyżej 
położonym zabytkiem sakralnym tutejszych gór. Prawdopodobnie wybudowano go w celach modlitewnych dla 
miejscowych drwali. Przejście przez grań z całą pewnością nie było łatwe, dlatego też kaplica prawdopodobnie nie służyła 
wyłącznie im, ale również podróżnym, aby mogli w obiekcie odpocząć podczas trudnego przejścia przez grzbiet Gór 
Orlickich oraz podziękować za szczęśliwie przebytą drogę. 

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. 

     www.klasterkraliky.cz 

Góra Matki Bożej  
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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.

     www.neratov.cz 

Miejsce pielgrzymkowe Neratov 

Kościół zbudowany w 1710 r. na kamiennym 
fundamencie w stylu barkowym, jest jedną z niewielu 
zachowanych na ziemi kłodzkiej zabytkowych 
drewnianych świątyń. Barokowa polichromia empor 
i chóru z 1743 roku malowana przez czeskiego 
malarza Antoniego Ferdynanda Veita, została latach 
1935–1936 przemalowana i ozdobiona bogatymi 
ornamentami roślinnymi.

Kościół pw. św. Michała 
Archanioła w Kamieńczyku 

Kościół Parafialny Narodzenia NMP w Lądku-Zdroju wzniesiony w latach 1688-1692 w miejscu gotyckiej budowli. 
W latach 1875 i 1900 kościół był restaurowany, od tego czasu jego kształt nie uległ większym zmianom, 
zachowując barokowy charakter. W środku znajdują się m. in. cenne rzeźby figuralne z warsztatu Michała Klahra 
(Grupa Ukrzyżowania) i jego syna Ignacego (ambona, rokokowy konfesjonał). Kościół parafialny jest także 
sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych diecezji świdnickiej.

Kościół Parafialny Narodzenia NMP w Lądku-Zdroju 
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3   POMYSŁY DLA RODZIN Z DZIEĆMI 

Parki rozrywki dla dzieci Dolní Morava
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! 

     www.dolnimorava.cz/detske-zabavni-parky
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Ogród Bajek w Międzygórzu
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. Obecnie, centralne miejsce 
wśród postaci takich jak m. in. Pinokio, Jaś i Małgosia, Kot w butach, Koziołek Matołek, Gargamel z Klakierem, 
Koszałek Opałek, Bolek i Lolek, Muminki, Włóczykij, naczelne miejsce zajmuje Duch Gór – Liczyrzepa. W 2009 
otwarto turystyczny Szlak Krasnala, który prowadzi do ogrodu z przystanku autobusowego w Międzygórzu.

Bajkowa kraina Kasieńki
Orlickie Góry nazywane są również Górami Kačenki. Ponieważ są pod władaniem dobrej księżniczki Kačenki, której 
pomocnikiem jest duch gór Rampušák. Przemierzając bajkowe imperium można spotkać księżniczkę Kačenkę oraz 
jej pomocników, którzy są bajkowymi patronami gmin jej królestwa. W skład bajkowego imperium wchodzi również 
Bajkowa ścieżka Kačenki (Kačenčina pohádková stezka). 

Orlickie Zagórze (Orlické Záhoří) oraz czesko-polskie pogranicze są znane z licznych legend o przemytnikach. Pięciokilometrowa Ścieżka 
Przemytników (Pašerácká stezka) oferująca także elementy interaktywne, jest pełna opowieści o losach przemytników. Dworska trasa 
ścieżki skrzatka Frymbulína (Stezka skřítka Frymbulína) w miejscowości Nový Hrádek, o długości sześciu kilometrów, jest kolejną 
ścieżką bajkowego imperium. Z sześciu tablic informacyjnych można się wiele dowiedzieć o lokalnej historii, przyrodzie i innych 
ciekawostkach. Ścieżka jest odpowiednia nie tylko dla rodzin z dziećmi, można ją również przejść z dziecięcymi wózkami terenowymi.

     www.orlickehory.eu/kacenka 

Czy znasz Labirynt J. A. Komeńskiego? Chodzi o naturalny labirynt w miejscowości Brandýs nad Orlicí, który 
powstał po nasadzeniu grabu „labiryntowego“. Plan kwadratu skrywa płaszczyznowo odwzorowany rysunek 
kuli ziemskiej wraz z południkami i równoleżnikami. Znajduje jest obok pomnika Nauczyciela Narodów  
J. A. Komeńskiego. Labirynt jest dostępny od maja do września. Błądzenie korytarzami można zakończyć w 
samym środku labiryntu, w symbolicznym „raju serca”.

    www.brandys-ve-svete.cz

Labyrint J. A. Komeńskiego



12

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. 
Można ją znaleźć na trasie wyjazdowej z miejscowości 
Králiky w kierunku na Hanušovice, bezpośrednio 
przy drodze głównej. W skład tutejszych unikatów 
wchodzą zachowane wrota pancerne przy schronie 
K-S 12a, funkcjonująca, ukośna winda do transportu 
wagoników z amunicją lub lokomotywa z 19 wagonami 
wąskotorowej kolei, działającej w fortyfikacjach. 

     hurka.boudamuseum.com

Artyleryjska grupa  
warowna Hůrka4   ZABYTKI WOJSKOWE I ZABYTKI TECHNIKI 

W leśnym i pagórkowatym terenie w pobliżu Suchego Wierchu znajduje się dobrze ukryta artyleryjska grupa warowna Bouda. Jest 
najlepiej zachowanym obiektem fortyfikacji wojskowych z lat 1935–1938 w Republice Czeskiej. Została nawet uznana za narodowy 
zabytek kultury. Najkrótsza droga, którą można się do niej dostać prowadzi przez leśny teren z Suchego Wierchu, zaś najwygodniejsza 
trasa biegnie z miejscowości Těchonín po utwardzonym leśnym trakcie. Można tutaj zobaczyć na przykład nieprzebudowany schron 
K-S 22, a także obiekt pod obrotową i wysuwaną wieżę artyleryjską K-S 22. I uwaga! Znajduje się tutaj również specjalny europejski obszar 
ochrony siedlisk systemu Natura 2000, w którym występują chronione nietoperze: mopek zachodni, nocek Bechsteina i nocek duży. 

    www.boudamuseum.com

Artyleryjska grupa warowna Bouda 

  www.kpo1938.com
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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. Na uwagę zasługuje również wystawa 
poświęcona Straży Skarbowej Republiki Czechosłowackiej, która obejmuje lata 1918–1948. Ponadto, w tym legendarnym 
schronie zachowały się liczne fragmenty oryginalnego wyposażenia. Co roku w sierpniu, na terenie pomiędzy schronem 
a muzeum wojskowym odbywa się impreza historyczno-wojskowa Cihelna z pokazami walk. 

    www.cihelna.militaryclub.info

Ciężki schron bojowy K - S 14 „U Cihelny“

Dwa działa przeciwpancerne i trzynaście karabinów maszynowych. Tak wyglądało wyposażenie ciężkiego schronu bojowego K-S 5 
„U potoka”, który jest jednym z dostępnych obiektów przedwojennych fortyfikacji granicznych. Można go znaleźć w południowej 
części miejscowości Dolní Morava. Został zbudowany w roku 1936, a we wrześniu 1938 był w pełni gotowy do walki. Jego załoga 
składała się z 40 mężczyzn. Schron posiadał własną studnię i zestaw prądotwórczy. Jednak po zdradzie monachijskiej doszło do jego 
ewakuacji i przekazania wojsku niemieckiemu. Po wojnie, na okres prawie 50 lat, pozostawiony został własnemu losowi. Dopiero 
dzięki staraniom entuzjastów z Klubu Historii Wojskowej Kralka (Klub vojenské historie Kralka) oraz Fundacji Czechosłowackich 
Fortyfikacji (Nadace československého opevnění) budynek poddano rekonstrukcji i dziś jest otwarty dla zwiedzających.

     www.ks5.cz

Ciężki schron bojowy K-S 5 „U potoka“

A co by się stało gdyby nie doszło do zdrady monachijskiej? To pytanie będzie towarzyszyć przy poznawaniu jednego 
z najdoskonalszych systemów fortyfikacji, który został zbudowany w Europie. Niepozorne obiekty potężnych artyleryjskich 
grup warownych czechosłowackich przedwojennych fortyfikacji tylko nieznacznie wznoszą się nad okolicznym terenem, ale 
głęboko pod ziemią skrywają kilometry tuneli, składy amunicji, tory, elektrownie, koszary, szpitale, w skrócie wszystko, co 
było potrzebne do efektywnej ochrony granicy. Linię obronną uzupełniają ciężkie schrony bojowe, punkty obserwacyjne oraz 
dziesiątki lekkich obiektów, tzw. „řopíków“. Ścieżka edukacyjna łączy Muzeum Czechosłowackich Fortyfikacji – artyleryjską 
grupę warowną Bouda (Muzeum československého opevnění – dělostřeleckou tvrz Bouda) z Muzeum Wysoki Kamień (Muzeum 
Vysoký kámen) oraz Muzeum Wojskowym Lichkov (Vojenské muzeum Lichkov). 

Ścieżka edukacyjna Betonová hranice
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To piec szybowy, przeznaczony do wypalania skał wapiennych, w celu uzyskania z nich wapna palonego. Ten 
w Starej Morawie, zwany Łaskawym Kamieniem, zaprojektowany przez Karola Schinkla słynnego berlińskiego 
architekta, powstał na początku XIX wieku. Odrestaurowany, obecnie służy jako centrum kulturalne. Wokół 
budynku rozpościera się park z różnymi fragmentami rzeźb.

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. Można tutaj 
zapoznać się z interesującymi osobistościami świata wojskowego jak również z problematyką obrony państwa. Oglądając tutejsze 
ekspozycje można zobaczyć ciężki sprzęt bojowy i wojskowy, amunicję, środki ochrony przed chemicznymi środkami bojowymi 
oraz broń masowego rażenia, ale również na przykład ekwipunek oraz uzbrojenie piechoty. Częścią muzeum jest także poligon 
ćwiczebny przeznaczony do pokazów sprzętu bojowego i ciężkiej wojskowej techniki podczas działań. 

    www.armyfort.com

Czy wiesz co może oznaczać słowo „řopík“? Chodziło o najczęściej budowany element systemu fortyfikacji 
granicznych, wznoszony pod koniec lat trzydziestych XX wieku w ówczesnej Czechosłowacji. Muzeum jest obiektem 
lekkich fortyfikacji, wzór 37, w zaawansowanym stadium rekonstrukcji. Ciekawostką jest, że przeżył wojskową 
okupację bez prób strzeleckich i innych ze strony niemieckiej armii, co na Králicku nie jest częstym widokiem. A co 
więcej, ma działające wyposażenie z tamtych czasów. Jego nazwa pochodzi od Dyrekcji ds. Prac nad Fortyfikacjami 
(Ředitelství opevňovacích prací – ŘOP), która zajmowała się budową fortyfikacji granicznych. 

    www.kralicky-ropik.cz

Wapiennik „Łaskawy Kamień” 

Muzeum Wojskowe Králíky

Muzeum Fortyfikacji Králický řopík
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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). Swoje dziewczęce imię forteca dostała od nazwy osady znajdującej się w 
okolicy. 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. Wyjątkowe jest to, że w fortyfikacjach zachowało się kilka elementów pancernych, 
a z oryginalnych 14 dzwonów zostało 7. Podczas zwiedzania podziemi odwiedzający schodzą na głębokość 36 metrów. 

Obejrzeć można w pełni wyposażony „nowoczesny” schron oraz ekspozycję historycznego uzbrojenia bojowego i sprzętu.  

     www.hanicka.cz

Fortyfikacja Hanička

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. 

   www.kletno.pl

Poznaj historię armii czechosłowackiej! Muzeum Wojskowe Lichkov znajduje się pomiędzy miejscowościami Mladkov 
a Lichkov w zachodniej części regionu turystycznego Śnieżnika. Obejmuje ciężkie schrony bojowe K-S 31 „U Besídky“ 
oraz K-S 32 „Na Růžku”. Ekspozycje muzeum poświęcone są historycznemu sprzętowi wojskowemu z lat 1918–1945, 
ale również czechosłowackim fortyfikacjom i żołnierzom walczącym na froncie zachodnim i wschodnim. 

   www.kpo1938.com/vm_lichkov.php

Kopalnia Uranu w Kletnie

Muzeum Wojskowe Lichkov
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5   MUZEA 

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. Szkołom 
podstawowym muzeum oferuje programy zabawowo-edukacyjne. 

    www.muzeumremesel.cz

Muzeum Rzemiosła 

Wschodnioczeska wystawa poświęcona służbie celnej 
Czy wiedziałeś, że służba celna jest jednym z najstarszych zawodów? Spotkamy się z nią już w starożytnym Egipcie. Ekspozycja znajduje się przy Rynku Głównym (Velké náměstí) w mieście Králíky. 
Można zapoznać się tutaj ze wszystkimi okresami historycznymi, które miały wpływ na rozwój służby celnej. Do obejrzenia jest naturalnej wielkości dom świętego Mateusza, biuro wyższego 
urzędnika celnego austriackiego namiestnictwa, dom „Finanzwache” o konstrukcji drewnianej, biuro urzędnika celnego z okresu Pierwszej Republiki, mundury celników i straży finansowej. 
A także wagi i odważniki, miary objętości (drążone) oraz długości, w tym wzory czeskiego i wiedeńskiego „łokcia”. Można się tu również dowiedzieć, czym jest funt celny, wiertel, łut lub mass. 

    www.muzeumcelnictvi.cz



17

Miejsce pamięci znajduje się w klasztorze redemptorystów na Górze Matki Bożej w miejscowości Králíky-Dolní Hedeč. 
Jest to pełne powagi miejsce pamięci o prześladowanych zakonnikach, którzy zgodnie z zarządzoną przez państwo 
centralizacji zostali tu deportowani w latach 1950–1961. Reżim komunistyczny przetrzymywał ich i ograniczał ich 
wolność osobistą. Miejsce pamięci znajduje się w zabytkowej dobudówce na pierwszym dziedzińcu klasztoru. Częścią 
trasy zwiedzania jest również korytarz typowy dla więzienia z lat pięćdziesiątych XX wieku, w tym dwie izolatki 
(jednoosobowe cele).

    www.pamatnik.militaryclub.info

czas. 

    www.pamatnik.militaryclub.info

Miejsce pamięci ofiar internowania Králíky

W dawnym kościele ewangelickim w 1964 r. założono jedyne w kraju muzeum posiadające zabezpieczone naukowo 
kolekcje związane z historią niecenia ognia oraz historią regionu. Główną kolekcję muzealną stanowią przedmioty 
służące do niecenia ognia, min.: zapalniczki lontowe, benzynowe, gazowe, elektryczne, chemiczne, krzesiwa metalowe 
i skałkowe oraz opakowania i etykiety zapałczane z Polski, a także krajów Europy i całego świata.

    www.muzeum-filumenistyczne.pl

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej 

Gdzie można znaleźć skarby dokumentujące historię regionu Králicko, ale także wystawę poświęconą szopkom bożonarodzeniowym czy bogate zbiory skał i minerałów, owadów, ptaków 
i ssaków? Oczywiście, w Muzeum Miejskim Králíky! Ale uwaga, to jeszcze nie wszystko! Organizowane są tu także różne wystawy, wykłady i koncerty. Pomoc znajdą tutaj badacze z dziedziny 
historii i zoologii. Znajduje się tutaj również centrum informacyjne, w którym turyści znajdą szereg potrzebnych i użytecznych wskazówek i rad, jak spędzić swój wolny czas. 

     www.muzeumkraliky.cz

Muzeum Miejskie oraz Centrum Informacji Turystycznej Králíky

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. 

    www.muzeum-kletno.pl

Muzeum Ziemi w Kletnie
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6   WIEŻE WIDOKOWE 

Wieża widokowa Trójmorski Wierch
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 zbudowanej przez polskich inwestorów. Mierzy 28 metrów i jest dostępna przez cały rok. 

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 widokowa zaprojektowana przez architekta Mádlíka, która stała się nową dominantą 
okolicy. Składa się na nią otwarta galeria na parterze, zakończona obłym dachem oraz wieża z krytym piętrem 
widokowym na wysokości 25 metrów nad poziomem terenu. Łączna wysokość wieży wynosi 34 metry. Wieża widokowa 
oferuje cudowny widok na okolicę gminy Červená Voda, regionu Králicko i masyw Śnieżnika. 

     www.cervenavoda.cz 

Wieża widokowa Krzyżowa Góra

Miałeś już kiedyś okazję spacerować w obłokach? 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. Dzięki Ścieżce w obłokach można w intensywny sposób doświadczyć 
przebywania na wysokości, normalnie niedostępnej dla człowieka. Na wysokość, na której zwykle przemieszczają się 
tylko ptaki, można łatwo dostać się dzięki drewnianej ścieżce, również z wózkami dziecięcymi lub inwalidzkimi. 

     www.stezkavoblacich.cz 

Ścieżka w obłokach
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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, zbudowanego w 1928 roku przez Klub Turystów 
Czeskich. Swoją nazwę zawdzięcza premierowi z okresu Pierwszej Republiki Karlowi Kramářowi. W latach 1931–1932 zbudowano 
tu 32-metrową wieżę ciśnień. Architekt Patrman pomyślał jednak o turystach i stworzył z niej także wieżę widokową. Została 
zrekonstruowana w 2012 roku. 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! 

    www.suchak.cz 

Wieża widokowa Suchy Wierch

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 powyżej gminy Dolní Hedeč, w 2003 roku i mierzy 34 metry.

Wieża widokowa Val 

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. Na szczycie Czernicy krzyżują się dwa piesze szlaki turystyczne: 
czerwony – z Nowego Gierałtowa na Przełęcz Suchą oraz żółty – ze Stronia Śląskiego do Bielic.

Wieża widokowa na Czernicy 

Tyršova wieża widokowa, ze względu na pobliską kaplicę świętej Rozalii, znana jest także jako Rozálka i już od ponad 
85 lat oferuje piękny widok ze szczytu Kapelský vrch wznoszącego się nad miastem Žamberk. Z wieży widokowej  
w formie husyckiej strażnicy rozciąga się widok na Góry Orlickie, Śnieżnik, Bukową Górę (Buková hora) oraz Suchy 
Wierch (Suchý vrch). Jest częścią 8,5 kilometrowej trasy wycieczkowej wokół miasta. 

     www.zamberk.cz

Tyršova wieża widokowa – Rozalka
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7   ZAMKI I PAŁACE 

Fenomenem Podorlicka są zamki na rzece Orlicy trafnie nazywane 
Czeską Loarą, ponieważ podobnie jak na francuskiej rzece, Dzika 
Orlica łączy kilka posiadłości historycznych. V promieniu ok.  
9 kilometrów znajdują się zamki Potštejn, Častolovice, Doudleby 
nad Orlicí, Nový zámek Kostelec nad Orlicí oraz dwa zamki Litice 
i Potštejn. Ich przeważająca część pozostaje w rękach starych 
rodów szlacheckich czy właścicieli prywatnych, co stanowi 
o ich dodatkowej unikatowości. Zwiedzanie zamków można 
połączyć z wizytą w zamkowych kawiarniach, cukierniach czy 
restauracjach, spacerem po parkach i mini zoo czy z wizytą na 
którejś z imprez bogatego sezonu artystycznego. To niezwykłe 
bogactwo, skrywane do tej pory przez krainę leżącą pod Górami 
Orlickimi, doceniono również w Europie. Zamki nad Orlicą  
od 2017 mogą się pochwalić tytułem Modelowego Ośrodka 
Turystycznego Europy.    

     www.mojeorlickehory.cz/zamky-na-orlici 

Zamki nad Orlicą – Czeska Loara
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Zamek Państwowy Litice 

Chcesz się znaleźć w krainie baśni? Te i inne trasy do 
zwiedzania przygotował barokowy pałac Potštejn. 
Zbudowany w latach 1749–1755, przez architekta Josefa 
Jägera wg projektu hrabiego Chamaré, w miejscu starego 
podupadłego zamku. W latach 1945 do 1946 wynajęto 
go brytyjskiemu ambasadorowi, który spędzał w nim 
urlop. Trzy lata później pałac znalazł się w posiadaniu 
Rewolucyjnego Ruchu Związkowego (Revoluční odborové 
hnutí), którego funkcjonariusze jeździli tu na szkolenia. 
W skład dzisiejszego wyposażenia wchodzą pierwotnie 
znajdujące się w pałacu meble. Oprócz historycznej 
ekspozycji, sali marmurowej i kaplicy pod wezwaniem 
Trójcy Najświętszej można tutaj odwiedzić również park 
zamkowy, którego perełką jest Ogród Różany, jak również 
oraz galerię z wystawami. 

     www.zamekpotstejn.cz

Pałac Potštejn

Zamek założono pod koniec XIII wieku za panowania 
ostatnich Przemyślidów, zbudowano go na stromym 
cyplu skalnym w meandrze Dzikiej Orlicy. Od końca 
XVII wieku zamek był opuszczony, a następnie 
jego stan był tylko utrzymywany. Zamek będący w 
posiadaniu Państwowego Instytutu Ochrony Zabytków 
(Národní památkový ústav) przeszedł renowację, jest 
udostępniony do zwiedzania i chroniony jako zabytek 
kultury Republiki Czeskiej.

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

    www.palacmiedzylesie.pl 

Karel IV podarował zamek Čenkovi z Potštejna jako 
zadośćuczynienie za posiadłości skonfiskowane jego 
ojcu, łupieżczemu rycerzowi Mikołajowi (Mikuláš). 
Na miejscu znajdują się dzisiaj pozostałości po 
budynkach gospodarczych, piwnica budynku ze 
sklepieniem kolebkowym, pozostałości bramy 
wjazdowej oraz murów obronnych.

    www.obeczampach.cz

Zamek w Międzylesiu 

Žampach – ruiny zamku

Dziś po wielkim zamku w Gniewoszowie pozostały tylko ruiny wieży, murów i budynków mieszkalnych. Zamek 
został wybudowany w XIV w. w stylu gotyckim. Został zniszczony podczas wojen husyckich w 1428 r. i nigdy go nie 
odbudowano.

Ruiny Zamku Szczerba w Gniewoszowie
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Twierdza powstała z końcem XIII, wieku, a następnie w XVI w. została przebudowana w stylu pałacu renesansowego. Po wyprowadzce szlachty z Orlicy do pałacu v Kyšpercu w 1650 
roku, obiekt został przystosowany do celów gospodarczych. Po rozległych pracach remontowych od czerwca 2012 otwarta jest dla przyjezdnych 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. 

     www.tvrzorlice.cz 

Twierdza Orlice, Letohrad
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8   CO LATEM?

Zapora Pastvinská 
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. Rekreacja na Pastvinách to zdecydowanie dobry pomysł na letni rodzinny urlop nad wodą, 
z możliwością zorganizowania wielu wycieczek. Okolica zapory Pastvinská oferuje tereny idealne do uprawiania turystyki, turystyki rowerowej, udziału w imprezach 
kulturalnych oraz różnorodne możliwości zakwaterowania. Latem zapora jest wykorzystywana przez miłośników kąpieli, nart wodnych, nurkowania i rybołówstwa. 

     prehrada-pastviny.cz
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Orlickie królestwo rowerowe i rolkowe

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

Zalew w Starej Morawie

Teren, który pokryty jest gęstą siatką tras i ścieżek rowerowych. Tę odpowiednią, 
zgodną z poziomem trudności i swoich możliwości znajdzie każdy rowerzysta, 
zarówno amator jak i profesjonalista. Po 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. Dziesiątki 
kilometrów ścieżek biegną z Ústí nad Orlicí we wszystkie strony. Jedna z tras 
prowadzi przez Letohrad do Žamberka, druga kieruje się w stronę miasta Česká 
Třebová, a trzecia przez miasteczko Brandýs nad Orlicí, Choceň do miasta Vysoké 
Mýto. Trasy rowerowe wiodą przez miasta i wsie, wokół zamków i pałaców, wzdłuż 
rzek po rezerwatach przyrody pogórza, do najwyższych partii Gór Orlickich. Trasa po 
grzbietach szczytów Gór Orlickich to królewskie przeżycie. 

    www.mojeorlickehory.cz/orlicke-cyklo-inline-kralovstvi 
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9   CO ZIMĄ? Trasy biegowe
Na Śnieżniku powstał wspaniały system tras biegowych. 
Słyną z doskonałej harmonii terenu oraz piękna przyrody 
i krajobrazu. Czekają tu na ciebie wspaniałe widoki, 
a oczywistością jest także niezbędne zaplecze w postaci 
wypożyczalni i szkół narciarstwa biegowego. 

W rejonie Gór Orlickich i Gór Bystrzyckich (Bystřické 
hory) znajduje się około 200 kilometrów różnych tras 
biegowych dla początkujących i zaawansowanych 
biegaczy, turystów i dzieci. Na całość składa się 
unikalny system utrzymywanych tras biegowych, 
połączonych ze sobą, wielokrotnie przechodzących 
przez granicę polsko-czeską. Zimowe krajobrazy są tu 
jak z bajki. Niewielki, jak dotychczas, ruch turystyczny 
zapewnia ciszę i spokój. 

Na trasy biegowe można wyruszyć także wokół Bukowej 
Góry (Buková hora). Tutejsze trasy biegowe oferują 
ponad 60 kilometrów łagodnych tras po grzbietach 
górskich. Wszystkie trasy są utrzymywane za pomocą 
ratraków i skuterów oraz bezpiecznie oznaczone.

Podczas wyprawy do Šanova, uwagę przyciąga kryty szałas turystyczny dla około 30 osób. Jest wyposażony 
w masywne stoły i ławy. Wewnątrz znajduje się nawet kamienny kominek, który można wykorzystać choćby 
do przygotowania jedzenia. Głód może was złapać podczas wycieczki po ścieżce turystycznej, która prowadzi 
w stronę wieży widokowej na Krzyżowej Górze (Křížová hora). Można się tu także czegoś nauczyć. W szałasie 
znajdują się dwie tablice informacyjne, jedna z mapą czesko-polską z ciekawostkami turystycznymi oraz druga 
z informacjami o tradycyjnym rzemiośle – produkcji szczotek. Można tu także znaleźć eksponaty edukacyjne, 
takie jak repliki szczotek i sprzętu do ich produkcji. 

Szałas Šanov 
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LISTA OŚRODKÓW NARCIARSKICH:

Niedaleko wierzchołka Śnieżnika znajduje się jeden z najbardziej nowoczesnych czeskich ośrodków górskich 
– ośrodek narciarski w dolinie gminy Dolní Morava. Tutejszy ośrodek narciarski oferuje doskonałe warunki do 
uprawiania sportów zimowych i aktywności letnich dla całej rodziny. Co oferuje? Atrakcyjne trasy zjazdowe 
i biegowe, ale także trasę saneczkową. Ważna jest też stuprocentowa gwarancja śniegu lub darmowy skibus 
w ośrodku. 

    www.dolnimorava.cz/sjezdovky-lanovky-a-vleky

Ośrodek narciarski Dolní Morava 

Ośrodek narciarski Šanov znajduje się między gminami Červená Voda i Králíky na pogórzu Gór Orlickich. 
Górna część stoku jest bardziej stroma, z kolei dolna część jest łagodniejsza i wolniejsza. Na całej 
długości stok jest oświetlony, a w razie konieczności sztucznie naśnieżany. Na górę stoku można się 
dostać dwoma wyciągami. Zaparkować można przy początkowej stacji wyciągu. Najlepszym sposobem 
transportu jest jednak pociąg, a następnie wycieczka na nartach biegowych z przystanku.  

    www.skiarealsanov.cz 

Ośrodek narciarski Šanov 

Ośrodek narciarski Větrný Vrch położony jest na wysokości 670–810 m n. p. m. i jest idealny dla narciarzy rekreacyjnych 
i snowboardzistów, rodzin z dziećmi, ale również miłośników przeżyć ze sporą dawką adrenaliny. Popularny jest 
zwłaszcza ze względu na snowpark i trasę crossową (długość 1 100 m), na której często trenowało i ścigało się wielu 
czeskich reprezentantów, w tym jedna olimpijska zwyciężczyni. W ośrodku znajdują się dwa wyciągi i trzy niebieskie 
trasy zjazdowe.

    www.skiarealvetrnyvrch.cz  

Ośrodek narciarski Větrný Vrch
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Ośrodek narciarski Bukowa Góra rozciągający się na terenie dwóch dolin, Červená Voda i Čenkovice, jest jedynym ośrodkiem narciarskim w Górach Orlickich, który 
przez wierzchołek Bukowej Góry łączy jednym skipasem dwa ośrodki narciarskie. Można tu jeździć na przyjemnych, przeważnie niebieskich, rodzinnych trasach 
zjazdowych. Z obu stron na górę można dostać się kolejką linową. Dzieci mogą korzystać z nowoczesnych stref zabawy. 

     www.skibukovka.cz 

OŚRODEK NARCIARSKI BUKOWA GÓRA 

Ośrodek narciarski Čenkovice to jeden z największych ośrodków narciarskich w kraju pardubickim. Znajduje się na wysokości 750 do 958 m n. p. m. Zimą oferuje łącznie 65 km 
tras biegowych, pięć tras zjazdowych (w tym dwie z możliwością jazdy nocnej) oraz snowpark. Można rozkoszować się wspaniałymi widokami na Góry Orlickie, Karkonosze, region 
Polabí, Góry Żelazne (Železné hory), góry Žďárské vrchy, pogórze Zábřežská i Hanušovická, Jesioniki i Śnieżnik. 

Ośrodek narciarski Čenkovice

Najdłuższą trasę zjazdową Gór Orlickich można znaleźć w ośrodku narciarskim Červená Voda. Ten, swoimi 
parametrami osiąga poziom alpejski. Łączy się z trasami zjazdowymi, które prowadzą na Bukową Górę 
z ośrodka górskiego Čenkovice. Bezpośrednio na wierzchołek można wjechać czteroosobową kanapą z krytymi, 
ogrzewanymi siedzeniami. Łączna długość tras zjazdowych wynosi 4440 m. Najbardziej wymagający narciarze 
mogą skorzystać z czerwonej trasy Heroltická o długości 2290 m trasa Mlýnice ma 2150 m długości. 

Skipark Červená Voda

Ośrodek Górski Czarna Góra w Siennej z wieżą widokową na szczycie Czarnej Góry. Całoroczny ośrodek górski w Masywie Śnieżnika z doskonałą infrastrukturą narciarską oraz 
widokami zapierającymi dech w piersiach. Do dyspozycji gości jest aż czternaście tras, w tym jedna dojazdowa i pięć polan narciarskich o łącznej długości 14 km. Cztery stoki 
o długości powyżej 1000 m, a najdłuższy z nich ciągnie się przez niemal 1700 m. Trasy ratrakowane są dwa razy dziennie, a część z nich posiada własne oświetlenie, co pozwala na 
jazdę na nartach po zmroku. W Czarna Góra Resort znakomicie odnajdą się narciarze i snowboardziści o różnym stopniu zaawansowania. Dodatkową atrakcją jest najdłuższy 
w Polsce dwuosobowy. Wokół Czarnej Góry przebiega aż 70 km tras biegowych. 

    www.czarnagora.pl

Ośrodek Górski Czarna Góra
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Można tu znaleźć przyjemne profile tras zjazdowych z możliwością jazdy wieczornej oraz snowpark ze skoczniami 
i przeszkodami. Północne położenie trasy oraz skuteczniejszy system naśnieżania umożliwia dobrej jakości jazdę 
przez całą zimę.  

     www.ceskepetrovice.com

Ośrodek sportowy České Petrovice 

Oferuje 5 kilometrów tras zjazdowych, czteroosobowy wyciąg krzesełkowy (kanapa) oraz jedną z najdłuższych wieczornych tras narciarskich w Republice Czeskiej (2,1 km). Znany 
jest tutejszy park, który docenią entuzjaści narciarstwa freestylowego i snowboardingu. Ośrodek oferuje różnorodne usługi dodatkowe. Co roku odbywa się tu słynne dwudniowe 
wydarzenie freeski SOLDIERS, podczas którego najlepsi freeskisoldiers z całego świata prezentują swoje umiejętności na najwyższej skoczni w Czechach. 

    www.skicentrumdestne.cz  

Centrum narciarskie Deštné w Górach Orlickich

Znajduje się po południowo-wschodniej stronie szczytu Zakletý na wysokości od 740 do 992 m n. p. m. Ośrodek 
oferuje 4,2 km tras zjazdowych, które zadowolą bardzo wymagających narciarzy, oraz nowoczesny wyciąg 
krzesełkowy. Trasa Můstek jest oświetlona do wieczornej jazdy na nartach, znajduje się tu także snowpark. Szczyt 
Zakletý jest również idealnym punktem wyjściowym dla biegaczy na nartach. Co roku odbywa się tu prestiżowy 
międzynarodowy konkurs w kategorii juniorów w slalomie gigancie Skiinterkriterium, który jest jednym z dziesięciu 
konkursów organizowanych pod auspicjami FIS, odbywającymi się w Europie i Kanadzie. 

     www.skiricky.cz

Centrum narciarskie Říčky w Górach Orlickich  
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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. 

Miejska Trasa Turystyczna  
w Bystrzycy Kłodzkiej

10   RELAKS 

To jedno z najstarszych, a także najbardziej znanych w XIX w. uzdrowisk w Europie. Bogato zdobione, eklektyczne 
formy obiektów pozwalają przenieść się w czasie i poczuć klimat prawdziwego kurortu sprzed wieków. To tutaj 
znajduje się najstarszy zakład przyrodoleczniczy w Polsce – „Stary Jerzy”, wybudowany w 1498 roku na źródle wody 
radoczynnej przez jednego z właścicieli Lądka-Zdroju – króla Jerzego z Podiebradów. Z kolei najokazalszym i jednym 
z najpiękniejszych budynków w mieście jest wybudowany w 1680 roku i przebudowany w neobarokowym stylu w roku 
1880 zakład przyrodoleczniczy „Wojciech”. Oryginalna bryła budynku wzorowana na planach łaźni tureckiej łączy  
w sobie niezwykłość architektury, wysmakowaną stylistykę oraz szlachetne wykończenia wnętrz. 

    www.ladek.pl

Uzdrowisko Lądek-Zdrój
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Więcej informacji na:  
www.kralickysneznik.net/pl, www.goryorlickie.cz, www.czechy-wschodnie.info

Zapora Pastvinská
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