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SPORTUJ S NÁMI                                  SPORTUJ  S  NÁMI 
sobota 8. listopadu 2008 

 

Motto: 
Život je krásný, život je těžký, 
nemilosrdné hodiny, 
dlouhá údolí, vysoké sněžky, 
jsme vlastně všichni hrdiny, 
my, kteří jdeme pěšky. 
S. K. Neumann 
 

Odjezd: v 6.30 hod. autobusem od hlavního nádraží ČD - před zahrádkou restaurace La Rocket. 
Zastávky jsou v Holicích na autobusové zastávce u nádraží ČD, v Borohrádku na náměstí a na autobusovém nádraží v Králíkách (jsou 
možná i další nástupní místa po trase autobusu - uveďte při přihlášce!). 
 
Trasa autobusu: Pardubice, Holice, Borohrádek, Čestice, Častolovice, Kostelec nad Orlicí, Vamberk, Žamberk, Pastviny, Mladkov, 
Lichkov, Králíky, Červený Potok, Staré Město pod Sněžníkem, Nová Seninka, Kladské sedlo – všichni vystoupí.  
Autobus přejede nad chatu Návrší, kde vyčká návratu všech turistů.  
 
Odjezd zpět:   po příchodu všech účastníků – předpokládaný v 17.00 hod.  
 
Turistická trasa:  „Kladské sedlo - Králický Sněžník po polské zelené zn., nejsnadnější cesta na vrchol.“                  Start po 9 hod. 
Od hraničního přechodu se vrátíme cca 160 m zpět po žluté zn. k prameni dr. Gutwinského. Pramen byl upraven a pojmenován rok 
po Gutwinského smrti v r. 1933. Znovu byl upraven v r. 2002. Po jeho prohlídce návrat na hraniční přechod (815 m n. m.), kde 
odbočíme vlevo na zelenou zn., souběžně se státní hranicí vystoupáme na horu Rykowisko (947 m n. m.) nad Švédskými šancemi. 
Pokračujeme hřebenovkou Dziczy Grzbiet, převážně lesem s omezenými výhledy až pod Hraniční horu (952 m n. m.). Odtud začneme 
stoupat až na vrchol Králického Sněžníku (1423,7 m n. m.) [9 km]. 
Na vrcholovém rozcestí značených cest se dáme doleva společně po žluté a červené zn. Tento sestup nás dovede k oficiálnímu 
pramenu řeky Moravy (1380 m n. m.). Za ním odbočíme vlevo a neznačenou cestou dojdeme k plastice slůněte na podstavci. Po 
TTTT občerstvení ve sklepních ruinách chaty (od cca 12.00 do 14.30 hod.) pokračujeme v sestupu stále po žluté a červené zn. 
k rozcestí nad chatou HS Franciska [10 km]. Po červené zn. pokračujeme přes sedlo Stříbrnická, kde se přidá modrá zn., na rozcestí 
cest „Nad Adéliným pramenem“. Zde opustíme červenou i modrou zn. a odbočíme vpravo na žlutou zn., která nás po široké cestě 
dovede k chatě Návrší  (899 m n. m.) [15 km]. 
 
Povinná výbava: Trekingová kotníková obuv, protisněhové návleky na obuv, palcové rukavice, čepice. 
 
Mapa: edice KČT č. 53  Králický Sněžník - 1:50 000. 
 
Občerstvení: 1) TTTT  (Tradiční Turistické Teplé Tekuté) občerstvení přímo z pramene Moravy podávané ve sklepním prostoru  

bývalé Liechtensteinské chaty tradičně Petrem Dračínským (hrníček a posilovací ingredience si dodá každý sám), 
 2) chata Návrší. Dva druhy polévek (česnečka jistá); hotová rychlá jídla i jídla na objednávku; pivo Pernštejn 11°. 

 
Upozornění: Nezapomeňte, že někdy i před 11. 11. vyjíždí Martin na bílém koni a v Pardubickém kraji vždy začíná na Králickém 

Sněžníku! 
 
Cena zájezdu: členové dospělí 100,- Kč, děti 50,- Kč; ostatní 150,- Kč. 

 
Přihlášky: u D. Ehrenbergerové, tel. domů 466 260 913, do práce 466 670 932, nebo 466 670 410 (ústředna), e-mail do práce: 
ehrenbergerova@szs.pardubice.cz. Při  odhlášení od 14. dne před termínem a při nedostavení se k autobusu zaplatí každý stanovenou 
cenu zájezdu v plné výši. 
 
Trasu vybral a výlet vede:  Jirka Ehrenberger st. (mobil 737 307 908). 
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Turisticko-vlastivědný popis 
KRÁLlCKÝ SN ĚŽNÍK  
Názvem Králický Sněžník se označuje nejen význačný vrchol na hranicích Polska a Česka, ale i horský masiv, který z tohoto vrcholu 
vybíhá na všechny světové strany. Tvoří samostatný povrchový (geomorfologický) celek. Není příliš rozsáhlý ve srovnání s jinými 
celky, ale je po všech stránkách velmi zajímavý.  
Vrchol Králického Sněžníku ční do výšky 1424 m. Od tohoto vrcholu vybíhají 4 rozsochy (horské výběžky). Nejčlenitější je severní, 
která je celá v Polsku. Nejkratší směřuje na severovýchod po hranicích a končí u Kladského sedla (815 m), kde na ni navazují 
Rychlebské hory. Tato rozsocha je cílem dnešního výletu. Jihozápadní rovněž pohraniční rozsocha má tvar protáhlého hřbetu  
s význačným vrcholem Klepý (Trójmorski Wierch), který je rozvodím tří moří, a Malý Sněžník (1338 m). Ta byla cílem loňského 
jubilejního výletu. Čtvrtá rozsocha je jihovýchodní a je celá na našem území. Od předešlé je oddělena údolím řeky Moravy a jsou v ní 
nápadné vrcholy Podbělka a Sušina (1321 m). V úbočí Podbělky pramení říčka Malá Morava a Prudký potok, jejichž údolí rozdělují 
tuto mohutnou rozsochu na další menší rozsochy. Proto se v některých pramenech můžete setkat s členěním KS na více rozsoch. 
Svou nadmořskou výškou převyšuje masiv Králického Sněžníku Orlické hory, se kterými geologicky souvisí. Svou výškou je však 
srovnatelný spíše s Krkonošemi a Hrubým Jeseníkem. Dojem velké výšky je ještě zesílen tím, že masiv vystupuje z okolních kotlin 
(Kladské, Červenopotoční a Staroměstské).  
Masiv Králického Sněžníku má podobné geologické složení jako Orlické hory, se kterými kdysi tvořil souvislou horskou klenbu. 
Později byly oba celky odděleny poklesem Kladské kotliny. Je tedy tvořen převážně rulami a migmatity. Dále tu jsou svory, 
amfibolity a mramory. A právě mramory jsou příčinou další zajímavosti tohoto masivu, a to jsou krasové jevy.  
Zvláštností krasových jevů v oblasti Králického Sněžníku je to, že vznikly v krystalickém vápenci (mramoru). Ostatní krasové jevy na 
našem území jsou ve vápencích usazených.  
Příroda Králického Sněžníku je poměrně zachovalá a minimálně poničená civilizací. Celá oblast je chráněna jako přírodní rezervace. 
Za svou zachovalost vděčí tento masiv tomu, že je poněkud stranou od průmyslových oblastí a turisticky méně pohodlně přístupný. 
Na vrchol nevede lanovka, takže tam musí každý vystoupit pěšky. Silnice na pravém břehu Moravy do nitra masivu je od Horní 
Moravy pro motorová vozidla uzavřena a lyžařské vleky jsou na okraji oblasti a ne přímo v ní. Také přístup od Starého Města, které je 
k vrcholu nejblíže, je možný jen pěšky, i když odtud vede až téměř pod vrchol poměrně široká a sjízdná cesta vybudovaná pro stavbu 
Lichtenšteinovy chaty. Turistickou ubytovnu a restauraci postavila v r. 1912 staroměstská sekce Moravskoslezského sudetského 
spolku. Tuto chatu přeměnil v moderní horský hotel dr. Oskar Gutwinski, propagátor turistiky a lyžování. Působil zde v l. 1922-32. 
 

NOVÁ SENINKA  
Ves byla založena ve 13. stol. k hlídání obchodní cesty z Moravy do Kladska. Po roce 1848 byla obec začleněna do staroměstského 
soudního okresu v šumperském hejtmanství. Do roku 1948 se jmenovala Špiklice (německy Spieglitz). Podle této obce vznikl jeden 
zastaralý německý název pro Králický Sněžník: Spieglitzer Schneeberg. V současnosti část Starého Města. 
 

KLADSKÉ SEDLO  
815,4 m n. m., polsky Przełęcz Płoszczyna [pšeuenč puoščyna], je horské sedlo oddělující Králický Sněžník a Rychlebské hory. 
Kladské sedlo leží severně nad vsí Nová Seninka na hranici mezi ČR a Polskem v Olomouckém kraji v okrese Šumperk. Kladským 
sedlem procházela již od nejstarších dob obchodní stezka z Moravy do Kladska, při níž byl vystavěn hrad Kladsko, který dal 
dnešnímu území i městu jméno. V současnosti vede do sedla silnice 446 ze Starého Města pod Sněžníkem, která probíhá údolím říčky 
Krupé. Z polské strany vedou do sedla cesty Droga Staromorawska a Droga Morawska, obě cesty vycházejí z údolí Morawky. 
 

KLADSKÉ SEDLO – hrani ční přechod 
Od roku 1996 zde  v režimu turistické stezky mohli přecházet státní hranice pouze pěší turisté, cyklisté, lyžaři. Motoristé s motocykly 
do 50 ccm a uživatelé ekologických invalidních vozíků mohli přejíždět v režimu tzv. Malého pohraničního styku do 22 hod. Pokud se 
chtěli návštěvníci s automobily dostat do Polska, museli využít desítky kilometrů vzdálené hraniční přechody Mikulovice – 
Głuchołązy, nebo Dolní Lipka – Boboszów. 
Po mnohaletém úsilí byl 4. června 2007 ve 12.00 h slavnostně otevřen hraniční přechod Staré Město – Nowa Morawa na Kladském 
sedle pro osobní a nákladní automobily do 3,5 tuny.  
Hlavním dodavatelem stavby se stala firma SAN-JV, s. r. o. Šumperk. Vybudování inženýrských sítí a služebny pro pohraniční 
a cizineckou policii stálo téměř 13 milionů korun (z toho 10 milionů poskytlo Ministerstvo financí ČR, zbytek financovalo město 
Staré Město). 59 milionů korun si vyžádala rekonstrukce silnice II/446 z Nové Seninky na Kladské sedlo (75 % strukturální fondy EU 
a 25 % rozpočet Olomouckého kraje). Slavnostního přestřižení pásky se ujali starostové Ing. Vladimír Černín ze Starého Města, 
Zbigniew  Łopusiewicz ze Stronie Śląskie, hejtman Olomouckého kraje RNDr. Ivan Kosatík a wojewoda Dolnośląski Krzysztof 
Grzelczyk. Zazněly státní hymny ČR, Polska, Evropské unie. Přechod byl otevřen 24 hodin denně. 
Otevřením přechodu pro auta mělo dojít k výraznému zvýšení příjezdového, výjezdového, ale i tranzitního cestovního ruchu. Nejen 
turisté, ale i místní lidé mají šanci lépe poznat oba příhraniční regiony. Celá příhraniční oblast Staroměstska měla získat na 
atraktivnosti a vést k dalšímu rozvoji turismu v krásném podhůří Králického Sněžníku. 
Přechod zanikl s rozšířením Schengenského prostoru o Česko i Polsko koncem roku 2007. Dřevostavba služebny je architektonicky 
řešena tak, že může sloužit jako zařízení turistické infrastruktury poskytující ubytování a občerstvení. 
 

HORSKÁ CHATA NÁVRŠÍ  
V současnosti nejvýše položená chata přístupná veřejnosti na české straně Králického Sněžníku. 
Nachází se západně od obce Stříbrnice ve výšce 899 m n. m. na křižovatce žluté turistické značky pro pěší směřující k vrcholu 
Králického Sněžníku a červené turistické značky pro cykloturisty. V blízkosti chaty končí naučná stezka Králický Sněžník. Původně 
soukromá Jungmannova chata z r. 1928, nazývána též U salašních bud. V 60. letech rozšířena, v 80. letech přistavěn srub. 
Turistická chata Návrší s celoročním provozem poskytuje přístřeší za dnes opravdu téměř nevídanou cenu, možnost stravování atd. 
V létě je chata vyhledávána turisty a cykloturisty, v zimě pak díky blízkému lyžařskému vleku lyžaři. Od chaty se otevírají krásné 
výhledy k západu směrem k Hrubému Jeseníku, neopakovatelné jsou tady zejména večery, kdy je hřeben Hrubého Jeseníku zabarven 
dozlatova paprsky zapadajícího slunce. K chatě Návrší je možný dojezd osobním automobilem.  


