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Sobota 2. listopadu 2019 

 
Odjezd: autobusem z parkoviště na nábřeží u zimního stadionu v 7:00 hod. V 7:10h na 
zastávce MHD Dubina centrum. 

Trasa autobusu: Pardubice, Holice (zastávka za tratí cca v 7:30), Borohrádek (zast. na náměstí 
cca v 7:40), Častolovice, Kostelec nad Orlicí, Vamberk, Žamberk (zast. na náměstí cca v 8:15 
62km), Pastviny, Mladkov, Lichkov, hraniční přechod Boboszów, Miedyzlesie, Bystrzyca Klodska, 

Stronie Slaskie, Stara Morawa, Kletno cca v 10:00. Celkem 135 km za cca 3:00 hod. 

Autobus přejede z Kletna na chatu Návrší a zde vyčká návratu všech turistů.  

Předpokládaný odjezd zpět: v 17.30 hod.  
 

Popis trasy :   Celková délka trasy: 15 km 
 

Turistická trasa z Kletna v Polsku na vrchol Králického Sněžníku 1 424 m n. m. Cíl na chatě Návrší v Česku. 
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V Kletně máme na 11 hod objednánu prohlídku uranového dolu, která trvá 45 minut. Vstupné je v ceně výletu a bude 
zaplaceno hromadně. Rozdělíme se na 2 skupiny po 25 lidech. V první skupině budou děti a Ti, kteří jdou na trase 
pomaleji, aby mohli hned po prohlídce vyrazit - po silničce sestoupíme kolem haldy hlušiny po těžbě uranu a geologického 
muzea Země (individuálně jej lze též navštívit) k nové kapličce zasvěcené sv. Bernardu z Clairvaux (práce na kapličce byla 
zahájena v červnu 2016. Podnět ke stavbě dali místní členové PTTK ), kde zabočíme vpravo a zahájíme výstup po žluté zn., 
která nás dovede až k nejvýše položené horské chatě na Králickém Sněžníku - ke schronisku PTTK na Śnieżniku (1218 m n. 
m.)  
Nejdříve mineme vpravo Janovu chatu a za studánkou Mariana se lze po pravé straně zajít podívat na bývalý lom Kletno I. 
Pokud pokračujeme po silničce údolím potoku Kleśnica, tak se lze po pravé straně zajít podívat na bývalý lom Kletno II. 
Silnička nás dovede k Jaskini Niedźwiedzia, která je nejdelší jeskyní v polských Sudetech. 
Stále pokračujeme po žluté zn., až narazíme na červenou zn., což je Glówny Szlak Sudecki. Přes další rozcestí se stále 
držíme žluté zn. a červené zn., až dojdeme ke schronisku PTTK na Śnieżniku, kde je možnost občerstvení i za Kč. (PTTK - 
Polskie towarzystwo turistyczno krajoznawcze je polský ekvivalent KČT - Klubu českých turistů) [6 km]. 
Po občerstvení stoupáme po zelené zn. ke státní hranici, kde se napojíme na červenou zn. a kolem historického 
trojmezníku česko-moravsko-kladské hranice (jedná se o jeden z nejvyšších hraničních kamenů v ČR) dojdeme na vrchol 

Králického Sněžníku 1 424 m n. m. [7,5 km]. 
Sestup z vrcholu zahájíme po červené a žluté zn. k oficiálnímu pramenu řeky Moravy (1380 m n. m.). Za ním odbočíme 
vlevo a neznačenou cestou dojdeme k rozvalinám Lichtenštejnovy chaty a plastice slůněte na podstavci. Po TTTT 
občerstvení (od cca 13.00 do 15.00 hod.) pokračujeme v sestupu stále po žluté a červené zn. k rozcestí „Franciska (chata 
HS)“.  Dále pokračujeme po červené zn. do Sříbrnického sedla a dále souběžně s modrou zn. na vyhlídku Pod Ludmilou, 
pod kterou pramení Stříbrnický potok. Pokračujeme dále po červené a modré zn. k rozcestí Nad Adéliným pramenem. Zde 
odbočíme na žlutou zn. a po ní sestoupíme k chatě Návrší (s objednaným občerstvením), kde bude čekat autobus. Dle 

trasovače na mapy.cz [13 km]. Sestup z KS celkem 5,5 km. 
 

Povinná výbava: Trekingová kotníková obuv, proti sněhové návleky na obuv, palcové 

rukavice, čepice, čelovka nebo baterka. 
Pojištění léčebných výloh v zahraničí (cestovní pojištění) si každý vybaví sám. 

 
Občerstvení:  

Schronisko PTTK na Śnieżniku - možnost občerstvení i za Kč.  
 

TTTT (Tradiční Turistické Teplé Tekuté) občerstvení přímo z pramene Moravy podávané ve 

sklepním prostoru bývalé Liechtensteinovy chaty tradičně Petrem Dračínským (hrníček a 
posilovací ingredience si přinese každý sám).  
 

Chata Návrší. 
 

 

Mapa: edice KČT č. 53 Králický Sněžník - 1:50 000. 
 

Cena:   130 + 120 Kč dospělí členové KČT Slovan. 

     230 + 120 Kč dospělí nečlenové.  
  60 + 60 Kč děti členové. 

  100 + 120 Kč děti nečlenové a členové KČT Žamberk. 

 
 

 
 V rámci akce „Vystup na svůj vrchol“ s mottem: Poznejme nové 

vrcholy a přispějme tím na Bezručovu turistickou chatu, zašle 
KČT Slovan Pce částku 10 Kč/účastníka výstupu na ústředí KČT 

jako Váš dar na financování Bezručovy chaty (v ceně výletu).  
Ač již byla Bezručova turistická chata slavnostně otevřena 

v r. 2015, KČT bude splácet úvěr na její stavbu až do roku 
2024. Získané dary budou využity na splácení úvěru. 

 



KČT Slovan Pardubice strana 3 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info 

   68 let nepřetržité činnosti 1951 - 2019

 

 

Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, e-mail: egova@seznam.cz, mobil 739 569 

070 (operátor T-Mobile). 
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:  
Ondřej Valášek tel. 724 800 178 (O2) & Jiří Ehrenberger st. tel. 737 307 908 (T-mobile) 

 
 

 

Turistický místopis 
Starý uranový důl Kletno (Stara kopalnia uranu w Kletnie) 

Uranový důl v Kletně je magické místo. 
Nachází se na severním svahu hory 
Żmijowiec (1153 m n. m.). V r. 2002 byla 
oficiálně otevřena „Podziemna trasa 
turystyczna“ v jednom z tunelů - 
prohlídková trasa má asi 400 m. 
Procházením labyrintem chodeb cestujete 
do minulosti a uskutečníte prehistorickou 
cestu představující 500 milionů let evoluce 
na geologickém sedimentu Masywu 
Śnieżnika. Navštívíte jedinečné místo, kde 
miliony let geologických procesů a více 
než šest století hornických tradic vytvořily 
jedinečnou turistickou atrakci. Poznáte 
rekonstrukce paleogeografických map, 
vzniku kontinentů a jejich driftování, řadu 

procesů, při kterých vznikají skály a minerály, vznikání prvních organizmů a vymírání druhů. Lákadlo trasy jsou 
barevná kolekce místních minerálů, jako jsou: fluorit, ametyst, mléčný křemen, baryt, chalkopyrit, chalkozín 
nebo malachit. V dole je stálá teplota okolo 7°C. 
Prohlídka se koná s průvodcem, ve skupinách až 25 osob. Doba prohlídky je 40-45 minut. Cena lístku 20 ZŁ. 
Organizované skupiny (nad 20 osob) - 5% sleva, vedoucí a průvodci zdarma. 
Oblast kolem Kletna byla známá již ve XIII století, kdy se zde těžila ruda pro tavení železa, stříbra a mědi. Doly v 
Kletně měly špatnou pověst, říkalo se, že přináší neštěstí, neboť zde horníci umírali v nízkém věku. Až do 20. 
století ale nikdo nedokázal vyřešit záhadu údajného prokletí. 
Nejtemnější etapa započala po druhé světové válce, kdy Sovětský Svaz v čele se Stalinem intenzivně hledal rudu 
uranu k výrobě atomové bomby. V roce 1948 na základě dohody mezi vládou Polska a SSSR, začali odborníci 
hledat uran v celém Polsku. Předběžné zkoušky ukázaly slibné výsledky v jediné oblasti - v Sudetech. Tajné 
vytěžování ložisek začalo roku 1948 a pokračovalo do roku 1953. Technický personál byl výhradně sovětský, 
dělníci – polští (vězpové z pracovních táborů, vojáci). Neexistují žádné statistiky, ale lze předpokládat, že 
případů nemoci z ozáření bylo mnoho. Během tohoto období bylo vytěženo 20 tun uranové rudy, což 
představuje přibližně 5% z celé sovětské těžby uranu v polských Sudetech. Vytvořeno bylo 37 kilometrů chodeb 
s využitím několika středověkých tunelů. Důl obsahoval 20 štol, 3 šachty 83 až 150 m hluboké. Do roku 1958 se 
zde ještě těžil fluorit. Poté byl vchod do podzemí odstřelen a důl uzavřen. 

  

mailto:egova@seznam.cz
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Schronisko Na Śnieżniku 
Nejvýše položená horská chata (1218 m n. m.) v pohoří 
Králického Sněžníku. V roce 1809 se objevují první zmínky o 
hospodářském využití hory Králický Sněžník – hrabě 
Wilhelm von Magnis, majitel vesnice Międzygórze, nechal 
na horské louce Hala pod Śnieżnikiem zbudovat obory a 
pastýřské salaše. 
Roku 1838 koupila Międzygórze Mariana Oranžská, jak jí 
říkají v Polsku, celým jménem Wilhelmina Frederika Louise 
Charlotte Marianne, princezna nizozemská a princezna 
oranžsko-nasávská, dcera nizozemského krále Williama I. a 
žena pruského prince Alberta, paní na Kamieoci 
Ząbkowickém. Ta do kraje pozvala svého otce, krále 
Williama, se kterým 20. července vystoupila na vrchol hory 

Králický Sněžník. 
Roku 1869 princezna získala horskou louku Hala pod Śnieżnikiem a pozvala do Polska švýcarského horala 
Michaela Aegertera. Ten dostal za úkol vybudovat horskou boudu po švýcarském vzoru, tzv. szwajcarku 
(Schweizerei am Schneeberg), která dodnes tvoří hlavní část schroniska. Roku 1871 byla ke schronisku 
vybudována cesta. A tak se zrodilo Schronisko Na Śnieżniku, nejstarší schronisko v polských zemích. Princezna 
sama sem ráda jezdívala odpočívat. 
Objekt zpočátku plnil funkci turistické hospody s padesáti místy k noclehu a velkou jídelnou. V následujících 
letech byly budovy několikráte modernizovány.  
V roce 1956 se stal vlastníkem schroniska spolek PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, obdoba 
našeho Klubu českých turistů). Schronisko tehdy mělo 63 míst k noclehu. V 80. letech byla chata zásadně 
zrenovována a zmodernizována (dnes má například svou vodní elektrárnu), a to díky vytrvalému úsilí Zbigniewa 
Fastnachta, který byl nájemcem schroniska od roku 1982 až do roku 2001, kdy zemřel. Právě pro jeho zásluhy 
dnes schronisko nese jeho jméno a jako chatař pokračuje jeho syn Jacek. 
Pro občerstvení si každý dojde k okýnku s pultem. S řečí si nedělejte starosti, na Čechy jsou tu zvyklí, a dokonce 
berou i české peníze. 
 

Králický Sněžník (1424 m) 
Králický Sněžník, zastarale také Kladský Sněžník (polsky Śnieżnik Kłodzki, 
německy Glatzer Schneeberg nebo Grulicher Schneeberg, zastarale také 
Spieglitzer Schneeberg nebo Grosser Schneeberg) je nejvyšší vrchol 
(1424 m) stejnojmenného pohoří, třetího nejvyššího v České republice, 
nacházejícího se na státní hranici s Polskem, v délce zhruba 16 km táhnoucí 
se od města Králíky po Kladské sedlo. Ve výšce 1400 metrů nad mořem už 
najdeme jen alpinské hole, původní horské bezlesí. Krajinu podobnou 
Králickému Sněžníku můžeme kromě Krkonoš najít třeba v Alpách nebo ve 
Skandinávii. Vyfoukávané alpínské trávníky jsou místa s nejextrémnějšími 
klimatickými podmínkami. Krajina vypadá jako pozůstatek doby ledové. 
Jedná se o čtvrtý nejvyšší vrchol Koruny hor Polska (Rysy-Vysoké Tatry, 
Babia Góra-Beskydy, Sněžka-Krkonoše, Králický Sněžník; všechny jsou 
zárovep hraničními horami) a o nejvyšší bod Pardubického kraje. Z vrcholové 
kupole výrazně modelované mrazovým zvětráváním vybíhá pět dílčích 
rozsoch.  
Název hory vyplývá z dlouhého zimního období − sněhová pokrývka vydrží 
na vrcholu až 8 měsíců v roce. Silné větry způsobují, že sníh je v zimě z 

vrcholu odvanut na jiná místa do závětří, kde se naopak ukládá. 200 m pod vrcholem směrem k polskému 
schronisku je nejsevernější bod historické česko-moravsko-kladské hranice (trojmezní hraniční kámen).  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lick%C3%BD_Sn%C4%9B%C5%BEn%C3%ADk_(poho%C5%99%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l%C3%ADky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kladsk%C3%A9_sedlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koruna_hor_Polska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_body_okres%C5%AF_v_%C4%8Cesku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubick%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozsocha
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko-moravsk%C3%A1_hranice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trojmez%C3%AD
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Socha slůněte - nepsaný symbol Sněžníku 

Posledním osamělým objektem, který dosud ve vrcholové části 
Králického Sněžníku stojí, je neveliká plastika slona, postavená 
na pylonu z kamenných kvádrů. Ale i ta už nese stopy drsného 
podnebí a vandalismu.  
Povrch dříve hladce opracované žulové plastiky je nyní 
navětralý, ocas slona je uražen a pylon musel být zpevněn 
dvěma vysokými betonovými patkami. 
Postupem doby se stala socha slona dokonce jakýmsi 
symbolem Králického Sněžníku. V roce 1932 ji zde nechal 
postavit jako svůj symbol německý umělecký spolek Jescher. 
Návrh sošky vypracovala Amei Hallegerová, žena Kurta 
Hallegera, rodáka ze Šumperka, který byl vůdčí osobností 

spolku. Sochu vytesala kamenická firma Förster ze Zlatých Hor. 
 
 

Pramen řeky Moravy 
Morava je naše třetí nejdelší řeka [Vltava (430 km), Labe 
(370 km v ČR, celkem 1094 km), Morava (284 km v ČR, 
celkem 354 km), Ohře (246,5 km v ČR; celkem 300 km), 
Sázava (225 km), Dyje (208 km v ČR; celkem 234 km)] 
Oficiální pramen řeky Moravy, upravený jako studánka, 
vyvěrá pod vrcholem Králického Sněžníku na jižním 
svahu v nadmořské výšce 1380 m n. m. Je vyhlášeným a 
hojně navštěvovaným turistickým místem. Říká se, že 
Morava tu má tolik pramenů, kolik je v roce dnů. 
Řeka je často považována za tepnu Moravy, přitom je 
zajímavé, že na historickém území Moravy nezačíná ani 
nekončí. Pramení v severovýchodním cípu Čech pod 

vrcholkem Králického Sněžníku, odkud protéká napříč severní, střední a jižní Moravou a posléze splývá až na 
slovenském území pod Děvínem s vodami Dunaje. 
Od pramene bystřina stéká příkrým svahem do hlubokého údolí s obcemi a osadami Horní, Velká a Dolní 
Morava. Je zde vyvinut kar s lavinovou drahou. Padající laviny zde zabrapují vzniku lesa, proto klín bezlesí sahá 
hluboko do pásma smrčin. Do údolí je krásný pohled přímo od pramene studánky.  

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kar
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lavinov%C3%A1_dr%C3%A1ha&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lavina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smr%C4%8Dina
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Ruiny bývalé Lichtenštejnovy chaty na Králickém Sněžníku 

Stavbu horské chaty na jihovýchodním svahu 
Králického Sněžníku inicioval v roce 1907 
Moravskoslezský sudetský horský spolek. Pozemek 
poskytl kníže Lichtenštejn. Stavba byla otevřena v 
roce 1912. V roce 1971 byla chata kvůli špatnému 
technickému stavu zbořena. 
Pozůstatky stavby místu dobrou vizitku nedělají. 
Místo je v neutěšeném stavu desítky let. Pozemek 
se zbořeništěm získal stát prostřednictvím 
Agentury ochrany přírody a krajiny. Nepořádek 
agentura plánuje uklidit a místo zkultivovat. 
Problém není zdaleka jen estetický. Pozůstatky 

stavby leží uprostřed výjimečné přírody. „Lokalita se nachází v jednom z přírodovědně nejcennějších biotopů v 
České republice, takzvaném alpinském bezlesí. Jednalo se o malou parcelu ve vrcholové části národní přírodní 
rezervace, která nebyla ve vlastnictví státu,“ objasnil důvody vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti (CHKO) 
Jeseníky Petr Šaj, proč pozemek se zbořeništěm v r. 2016 koupila Agentura ochrany přírody a krajiny. 
Ochranáři připravují vyčištění místa. Podle odhadů se zde nachází sedm set tun materiálu, který bude nutné 
odklidit. Z nepřístupného terénu jej bude patrně muset přepravovat vrtulník. „Zmizet by měl do roku či dvou, už 
za několik měsíců bude mít Správa CHKO na záměr hotový projekt. Především díky specifické vysokohorské, 
citlivé a špatně přístupné lokalitě půjde o netypickou akci,“ poznamenal Petr Šaj v rozhovoru pro Orlický deník 
v prosinci 2017. Díky tomu, že se zatím nedaří naplnit záměry CHKO, bude i v r. 2019 KČT Slovan Pce v rámci 
„společenské funkce výstupu“ ve sklepení základů bývalé chaty podávat TTTT občerstvení. Ještě po r. 2000 tekla 
ve sklepu voda z vodovodu vedeného přímo z pramene Moravy. Poslední roky však musí být voda z pramene 
Moravy pro uvaření grogu přinášena dobrovolníky v PET lahvích. 
Územní plán obnovu stavby neumožňuje. Na místě by mělo vzniknout jednoduché turistické posezení s 
informací o historii místa a jeho biologické hodnotě. 
 

Horská chata Návrší (880 m) 
Nejvýše položená horská 
chata na české straně 
Králického Sněžníku (890 m n. 
m.). 
Nachází se na východním 
svahu Mokrého hřbetu, který 
je součástí jižního hřebenu 
masivu Králického Sněžníku. 
V okolí pohoří je množství 
ubytovacích zařízení typu 
hotelů a penzionů, které jsou 
soustředěny především v 
okolí sportovních, lázepských 
nebo kulturních center. Avšak 
tradiční představě o horské 
chatě, horské boudě, 
odpovídají vlastně jen tři 
objekty. Jsou to Schronisko Na 
Śnieżniku a Schronisko Na 
Iglicznej, která jsou v Polsku, a 
pak je to turistická chata 
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Návrší, která je na straně české. V minulosti do této skupiny patřila i Lichtenštejnova chata, která stála nedaleko 
plastiky slůněte pod vrcholem hory Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki) na straně české, z té se však dochovaly 
pouze základy, ve kterých KČT Slovan Pce podává TTTT občerstvení. 
Z nových staveb, které by mohly aspirovat na označení horská chata, bychom mohli zmínit Slaměnku, jež byla 
postavena na spočinku hory Slamník. 
Chata Návrší, stojící 2 km nad Stříbrnicemi, vznikla v době prudkého rozvoje turistiky ve 20. letech minulého 
století. Původně zde stála salaš, jejíž majitel Karl Jungmann ze Stříbrnic (Stubenseifen) využil okolnosti, že objekt 
stál při jedné z turistických cest ze Starého Města pod Sněžníkem na Králický Sněžník a upravil ji přibližně v r. 
1922 na ubytovnu pro turisty. Později zde vystavěl klasickou horskou chatu, což realizoval v r. 1928. Chata 
dostala název Sennhüttenbaude (U salašních bud). Stavba to byla dost velkorysá, budova, stojící v nadmořské 
výšce 880 m ve svahu kopce, měla dvě patra a v nich celkem 22 lůžka, v přízemí velkou restauraci a pod ní velký 
kamenný sklep, z části zabudovaný do svahu. Zavedení elektřiny, vodovodu a posléze i telefonu bylo 
samozřejmostí. V domě byla dokonce zabudována i koupelna, takže zde měli i teplou vodu. Chata se tak stala 
pro turisty přirozeným záchytným bodem. Došlo k dohodě, že majitel ve své chatě zřídí stanici KČST. Rozzlobení 
Němci tento průnik Čechů do svého území poněkud nelibě nesli. Češi se zde ale mohli bez nesnází ubytovat a 
pan Jungmann měl zajištěn slušný přivýdělek, neboť v chatě pochopitelně i nadále běžně ubytovával a stravoval 
své soukmenovce. Chata dobře prosperovala až do začátku války. Válečné okolnosti, projevující se především 
obrovským úbytkem turistů, ji pochopitelně poškozovaly, nicméně bez větší úhony přežila do r. 1945. Po válce 
došlo ke konfiskaci veškerého německého majetku, v daném případě byl objekt panu Jungmannovi, jenž byl 
posléze přesídlen do Německa, zabaven. Chaty se tak na nějaký čas zmocnilo ředitelství pošt v Olomouci (to i v 
Jeseníkách získalo celou řadu podobných objektů), které z ní pod názvem Poštovní domov vybudovalo rekreační 
objekt pro své zaměstnance.  
Pro turisty bylo podstatné, že zde ztratili možnost ubytování a zřejmě i občerstvení. Rekreační zotavovnou chata 
zůstala i po Únoru 1948, kdy přešla do držení odborů (ROH). Postupně došlo k předání chaty odborovému 
školství v okrese Šumperk jako zařízení pro pionýrské tábory, lyžařské výcvikové kurzy a rekreaci mládeže 
(patrně v roce 1954). Současně byla chata přejmenována na Návrší. Tehdy už až k ní (údajně až na Králický 
Sněžník) vedla krásná lesní pískem či jemným štěrkem vysypaná cesta, po níž ještě koncem 60. let vozil pan 
Peštal s kopským povozem na chatu proviant. Postupně byl rozšířen počet lůžek a vedení nového vlastníka - od 
r. 1967 závodní organizace ROH gymnázia Šumperk zabezpečila celoroční obsazení chaty personálem. Tím se 
stal celý objekt přístupný veřejnosti, která tak získala v prostoru Králického Sněžníku nejen střechu s teplým 
jídlem, ale i nouzové ubytování, což bylo o to významnější, že Lichtenštejnova chata (postavena v roce 1912) na 
Sněžníku fakticky končila svou činnost. Chata Návrší měla nyní kapacitu 50 lůžek, když přenocování turistu přišlo 
na 15,– Kč. K dispozici měl jak studenou, tak teplou vodu, topit na pokoji si ale musel sám. V pokojích se topilo v 
kamnech patrně do r. 1971, poté zde bylo zavedeno ústřední topení. V r. 1969 byl na prudkém svahu u chaty 
vybudován Transportou Chrudim první lyžařský vlek na Staroměstsku. Vlek byl dlouhý 213 m, překonával 
výškový rozdíl 65 m a za hodinu zvládl přepravu 190 osob. Díky jemu zde v podstatě nepřetržitě probíhaly školní 
lyžařské kurzy, když školu přišel pravidelný lyžařský výcvik studentů gymnázia na chatě podstatně levněji, než by 
stál jinde. Postupně byla ukončena celková přestavba, aniž by se to však na vzhledu chaty nějak výrazně 
projevilo. Z běžných pohlednic nelze dokonce změny zaznamenat, byť k objektu byl přistavěn velký zadní trakt a 
na severní straně došlo k jeho prodloužení. 
Na rozdíl od jiných podobných menších objektů prošla chata Návrší poměrně příznivým vývojem, což bylo 
nepochybně zapříčiněno dobrými vlastníky. Zařízení je stále využíváno pro kolektivní školní a turistické akce, ale 
podle potřeby stále poskytuje služby turistům, kteří místem pouze prochází. Jde o velmi zachovalý a útulný 
objekt ještě starého typu. Za výhodu lze považovat i jeho odlehlost, takže turista zde není obtěžován žádnými 
průvodními znaky dnešní civilizace. Navíc zde takřka vždy dostanete ubytování a tradiční občerstvení jako 
ohřívané klobásy, ale i regulérní hlavní jídla. Točené pivo si můžete vychutnat na terase s výhledem na Jeseníky. 
 


