
 

Králický Sněžník 

(31. 8. 2019) 
 
Dobré ráno Lucie, dobré ráno, Moravo! 
 Jednou z nejkrásnějších hor, které znám, je bezesporu Králický Sněžník. Přivítal jsem, 
když člen nedvědického odboru KČT Karel Štětina nabídl, že do této oblasti uspořádá 
jednodenní výlet. Uskutečnil se loni v září. 
 Začínali jsme na polské straně hory u obce Kletno. Tam je nedaleko Medvědí jeskyně. 
Vede k ní žlutá turistická značka (Poláci mají téměř shodné turistické značení jako my). 
Návštěvu jeskyně velmi doporučuji – čtyřicetiminutová prohlídka rozhodně stála za to. 
 A pak už stoupáním (místy docela prudkým) ke státní hranici, stále nás vedla žlutá 
značka. Ještě před závěrečným výstupem na vrchol hory bylo možné se zastavit na chatě Pod 
Sněžníkem, kde je dobrá možnost pro odpočinek i občerstvení. Samotný vrchol hory nabízí 
rozhledy na všechny strany, nadmořská výška vrcholu je 1424 m. Kamenná deska u hromady 
kamení na vrcholu připomíná, že v létech 1899 – 1973 zde stála kamenná rozhledna. Sám 
vrchol je uváděn i jako trojmezí – setkávají se zde historické hranice Čech, Moravy 
a Kladska. Nedaleko vrcholu bývala od roku 1912 Lichtejnštejnova chata, dnes je na tomto 
místě soška slůněte. 
 Nedaleko vrcholu se nachází pramen nejdelší moravské řeky Moravy. Aspoň 
symbolicky ochutnat její vodu chce skoro každý, kdo sem přijde. Řeka Morava svou délkou 
354 km protéká od severu k jihu prakticky celým územím Moravy, u Bratislavy – Devína se 
vlévá do Dunaje. 
 Autobus na nás čekal v Dolní Moravě. Někteří z naší skupiny volili trasu přes stezku 
v oblacích. Naše skupinka volila trasu, která kopírovala státní hranici. Jedním z cílů na této 
trase byla rozhledna v nadmořské výšce 1145 metrů. Poláci nazývají toto místo příznačně 
Trojmorski wierch, protože odtud odtékají vody do tří moří (Černé, Baltské, Severní). 
Rozhled po krajině byl úžasný. 
 V Dolní Moravě jsme se sešli všichni a spokojeni jsme odjížděli k domovu. 
 
 
 

 


