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Dobré odpoledne, Borku! 

 Rád se vrátím k prožitkům z nedávného výletu. Naše skupina nedvědického odboru 

KČT jela na Lanškrounsko. Bylo nás dvacet sedm turistů, prožili jsme velmi příjemné čtyři 

dny. Protože jsme měli malý autobus, mohli jsme plánovat výlety opravdu zajímavé. Teď 

nabídnu posluchačům – turistům vycházku z Červenovodského sedla. 

 Nadmořská výška tohoto místa je 814 metrů. Informační tabule upozorňuje, že se zde 

nachází historická hranice Čechy/Morava. Zpočátku vede trasa stoupáním přibližně na sever 

po zelené značce přes Prostřední vrch do sedla Hvězda a odtud do 995 metrů na Suchý vrch. 

Nedaleko vrcholu se nachází rozhledna a chata. Chata má zajímavou, často dramatickou 

historii. Původní byla z 20. let, měla by tedy skoro sto let. Ta dnešní je po rekonstrukci po 

požáru z roku 2012. Rozhledna nabízí pohledy na Hrubý Jeseník, Králický Sněžník i Orlické 

hory. 

 Ze Suchého vrchu pokračuje trasa dolů přes Bradlo (zde jsou další vyhlídky) a dále po 

červené do údolí přes Dolní Boříkovice do města Králíky. Odsud jezdí autobus i vlak, ale než 

odjedeme, doporučuji prohlédnout si centrum města s muzeem, Velké náměstí, Malé náměstí 

s mariánským sloupem a dál se vydat po žluté značce alejí vzhůru křížovou cestou. Nahoře 

stojí klášter Hedeč s památníkem internace, kostel Nanebevzetí Panny Marie. Nádherný je 

rozhled dolů na město i do okolí. Vrchol Mariánského kopce má výšku 770 m n. m., nedaleko 

je rozhledna Val. Je volně přístupná, rozhledová plošina je ve výšce 22 metrů. 

 Kdo by měl dojmů ještě málo a zajímala-li by ho historie opevnění z druhé poloviny 

30. let 20. století, má možnost navštívit blízko města dělostřeleckou tvrz, pěchotní srub, řopík, 

vojenské muzeum. Naučná stezka Vojenská historie začíná na Velkém náměstí v Králíkách. 

Trasa, kterou jsem nabídl, má po Králíky asi 15 km a dál záleží na tom, co si kdo ještě přidá. 

 

 


