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sobota 26. 02. 2022 
 
 
Odjezd automobily:  
v 7:30 hod od supermarketu Albert na Dubině.  
 

Trasa přesunu:  

Pardubice – Sezemice – Holice – Borohrádek – Kostelec nad Orlicí – Vamberk – Žamberk – Králíky – Staré 
Město pod Sněžníkem – Stříbrnice. 

 
Popis trasy:  

Ze Stříbrnic [1] v nadmořské výšce 626 m po modré zn. ke kapli Panny Marie [2] v 

nadmořské výšce 898 m (2 km) – ke státní hranici do sedla v nadmořské výšce 955 m 
pod Hraniční horou (3,3 km) – zde se vlevo napojíme na polskou zelenou zn., po které dojdeme až 
na vrchol Králického Sněžníku v nadmořské výšce 1 424 m (6,3 km) 
Po červené zn. sestoupíme kolem pramene řeky Moravy k sošce slůněte – po červené zn. pokračujeme až 
do Stříbrnického sedla (10 km) - zde přejdeme na souběžnou polskou zelenou zn. a po 1,5 km přejdeme na 
českou červenou zn., po které začneme klesat k rozcestí „Nad Adéliným pramenem“ (12 km) – odtud po 

žluté zn. sestoupíme k turistické chatě Návrší [3] v nadmořské výšce 899 m (13,5 km) – závěrečným 
sestupem dojdeme do Stříbrnic (15,3 km) 
https://mapy.cz/turisticka?planovani-
trasy&x=16.8751200&y=50.1934046&z=14&l=0&rc=9n2SOxYYc6dA0m8aE0-
Tau05vvhQleLBfJO2piD0ePIhRg6XP1e5LhQ0dmOim03fe&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs
=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B
%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D  
 
 

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

čepice, lyžařské brýle, čelovka nebo baterka. Dostatečné množství pití na cestu. 
 
 

Úrazové pojištění:  

Všichni účastníci výletu jsou pojištěni proti úrazu na základě pojistné smlouvy mezi Českým olympijským 

výborem (ČOV) a Pojišťovnou VZP, a. s, která je dceřinou firmou Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). 

Pojistná smlouva má číslo 131 000 1770. 
 
 

Možnosti občerstvení na trase:  
Horská chata Návrší. 
 
 

Trasu vybral a výlet vede:  
Ondřej Valášek & Jiří Ehrenberger st.; tel. 724 800 178 (O2) & 737 307 908 (operátor T-mobile),  

e-mail: ondrejvalasek@seznam.cz  

Prvních šest přihlášených členů KČT Slovan Pce si může zároveň zabukovat klubové sněžnice, ostatní si je 

musí zapůjčit např. v půjčovně sportovního vybavení - Yetti Sport Štrossova 122 nebo v HUDYSPORT. 

 

Změna trasy v závislosti na neočekávaných okolnostech vyhrazena! 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.8751200&y=50.1934046&z=14&l=0&rc=9n2SOxYYc6dA0m8aE0-Tau05vvhQleLBfJO2piD0ePIhRg6XP1e5LhQ0dmOim03fe&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.8751200&y=50.1934046&z=14&l=0&rc=9n2SOxYYc6dA0m8aE0-Tau05vvhQleLBfJO2piD0ePIhRg6XP1e5LhQ0dmOim03fe&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.8751200&y=50.1934046&z=14&l=0&rc=9n2SOxYYc6dA0m8aE0-Tau05vvhQleLBfJO2piD0ePIhRg6XP1e5LhQ0dmOim03fe&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.8751200&y=50.1934046&z=14&l=0&rc=9n2SOxYYc6dA0m8aE0-Tau05vvhQleLBfJO2piD0ePIhRg6XP1e5LhQ0dmOim03fe&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.8751200&y=50.1934046&z=14&l=0&rc=9n2SOxYYc6dA0m8aE0-Tau05vvhQleLBfJO2piD0ePIhRg6XP1e5LhQ0dmOim03fe&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
mailto:ondrejvalasek@seznam.cz
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Turisticko vlastivědný místopis 
 
[1] Stříbrnice (německy Stubenseifen) 
Od roku 1575 tu byly v provozu dvě sklářské hutě. Horská vesnička, jež stoupá údolím Stříbrníku – jednoho 
z přítoků řeky Krupé, byla založena na pozemcích panského dvora roku 1769 knížetem Adamem z 
Lichtenštejna, který sem povolal několik rodin poddaných ze svého panství v Rumburku v Čechách. 
Obyvatelé nacházeli obživu při práci v lichtenštejnských lesích, byla zde státní myslivna, pila a mlýn, na 
Novém Rumburku lisovna lněného oleje. V roce 1965 Rumburk zanikl splynutím se Stříbrnicemi, které se 
později staly součástí Starého Města. V roce 2009 zde bylo evidováno 61 adres. České jméno získala 
vesnice až koncem 19. století podle dřívějších nalezišť stříbrné rudy. Výklad původního německého názvu 
Stubenseifen by se dal přeložit jako potok s vodopádem, jehož voda se mlhovitě prášila a v němž se 
rýžovalo. A na takovém ves skutečně leží. Kostel sv. Anežky ve Stříbrnicích – postaven v r. 1750. 
 

Křížová cesta nad Stříbrnicemi 
 Vede od bývalé kapličky sv. Anežky ve Stříbrnicích ke kapli Panny Marie na hřebenu. Cestou bylo 
rozmístěno čtrnáct zděných výklenkových kaplí, které po 2. světové válce chátraly a některé už neexistují. 
Na jejich místě byly v roce 2014 umístěny symbolické drátěné konstrukce. 
 

[2] Kaple Panny Marie 
Před mnoha lety zabloudila v lese jedna žena. Právě v místech, kde nyní stojí kaple, se jí podařilo znovu 
najít cestu. Z vděčnosti k Panně Marii zde nechala postavit boží muka s jejím obrázkem. 
Kapličku postavili obyvatelé Nového Rumburka r. 1887, měla připomínat zázračné znovunalezení cesty 
ztracenou ženou.  
Po r. 1948 začala kaple chátrat, v letech 2002-2003 stržena. V letech 2003-2004 byla podle dobových 
fotografií Lesy ČR postavena její přesná replika v rámci Programu 2000. Slavnostní vysvěcení proběhlo v 
říjnu 2004. Nápis v průčelí je latinsky oproti původnímu německému.  
 

[3] Horská chata Návrší 
Roubená turistická chata německého stylu byla postavena za první republiky v roce 1928, kdy byla turistika 
alpského stylu velmi vyhledávaná. Poskytuje dostatečný komfort přímo v srdci sudetské přírody a v 
příjemné nadmořské výšce 890 m. Disponuje kapacitou 56 lůžek, restaurací pro 65 osob, má společné 
sociální zařízení, k dispozici je sauna, venkovní jacuzzi, ohniště, krytá herna ping-pongu, kulečníkový stůl, 

společenská místnost. Je nejstarší turistickou základnou na moravské straně Králického Sněžníku necelé 
2 km nad vesnicí Stříbrnice na žluté turistické značce.  
 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/

