sobota 10. října 2015
Odjezd: v 6:45 hod. od hlavního vlakového nádraží Pardubice
Trasa autobusu: Pardubice – Holice - Borohrádek - Častolovice - Vamberk - Žamberk - Králíky Hanušovice (vystoupí skupina I) - Malá Morava, přejezd (vystoupí skupina II) - Králíky, autobusové
nádraží (vystoupí skupina III, autobus čeká na všechny skupiny) - Žamberk - Vamberk - Holice Pardubice (240 km).
Odjezd zpět: v 17:30 hod. z Králík z autobusového nádraží
Předpokládaný příjezd do Pardubic: do 19:30 hod.
Pěší trasy:
Trasa I (délka trasy 22 km, stoupání 780 m)
Hanušovice, žst. - "S" po červené značce - Pod Vršavou - Počátky, hájovna
- Lysina - Pod Pohřelcem - U Severomoravské chaty - "SV" po modré Severomoravská chata - zpět po modré - U Severomoravské chaty - Nad pramenem Rudolf - dále
po modré - Pramen Rudolf - Sv. Trojice - stále po modré - Pod Jeřábem - Jeřáb (1003 m) - Pramen
Tiché Orlice - Horní Orlice, rozc. - "SZ" po žluté - Rozhledna Val - Hedeč - Kopeček, klášter Hedeč,
Hora matky Boží - po žluté alejí do Králík.
Trasa II (délka trasy 15 km, stoupání 539 m)
Malá Morava, přejezd - "JV" po modré - Podlesí, obec - Severomoravská
chata - U Severomoravské chaty - Nad pramenem Rudolf - dále po modré Pramen Rudolf - Sv. Trojice - stále po modré - Pod Jeřábem - Jeřáb (1003
m) - Pramen Tiché Orlice - Horní Orlice, rozc. - "SZ" po žluté - Rozhledna Val - Hedeč - Kopeček,
klášter Hedeč, Hora matky Boží - po žluté alejí do Králík.
Trasa III (délka trasy 9 km, stoupání 210 m)
Králíky, autobusové nádraží - ulicí Růžová - doprava po zelené ulicí Karla Čapka - U Studánky Hedeč - Kopeček, klášter Hedeč, Hora matky Boží - po žluté alejí do Králík.
Možnosti občerstvení: Severomoravská chata (trasy I a II), Hedeč, Kopeček - Poutní dům, Králíky
Mapa: zelená edice (1:50 000) KČT č. 53 Králický Sněžník (nejnovější je vydání z roku 2014, na
starších vydáních není vyznačena modrá značka přes Jeřáb)
Cena: členové dospělí 250,- Kč, členové děti 120,- Kč, ostatní 300,- Kč, děti nečlenů 170,-Kč.
Přihlášky:
přijímá
Dagmar
Ehrenbergerová,
e-mail
do
zaměstnání:
ehrenbergerova@szs.pardubice.cz, telefon do práce 466 050 217, mobil 739 569 070. Při
odhlášení od 14. dne před termínem akce a při nedostavení se k autobusu zaplatí každý
stanovenou cenu v plné výši.
Trasy připravil, výlet vede: Petr Dračínský (mobil 732 959 402 T-mobile)
Zajímavosti na trase
[1] Hanušovice - obec prvně uváděna r. 1325, v r. 1923 povšena na městys, na město povýšena r.
1975. Od r. 1885 důležitá železniční křižovatka. Pozdně renesanční kostel sv. Mikuláše z r. 1656
barokně přestavěn r. 1783. V areálu též empírová fara z let 1833-1834, empírový sloup Panny
Marie z r. 1825 a barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1754. Budova býv. rychty z počátku
19. stol. se starším barokním jádrem, nyní hostinec, před ním největší abstraktní dřevěná socha u
nás vysoká téměř 16,5 m, vztyčena r. 2011. V místní části Holba, založené r. 1595, pivovar z r.
1874, první pivovarnické muzeum na Moravě a barokní kaple Obětování Panny Marie z r. 1725.
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[2] Severomoravská chata - horská chata na vrchu Pohořelci (851 m), postavená v r. 1933
německým turistickým spolkem. V r. 1962 vyhořela a byla znovu vystavěna. Chata nabízí
ubytování a stravování. V provozu je celoročně.
[3] Sv. Trojice - kamenná barokní kaple z poloviny 18. století na severovýchodním svahu Jeřábu.
Původně dřevěná stavba byla postavena jako poděkování obyvatel Králík za záchranu před Prusy
za Slezských válek. Nynější kaple byla vystavena v roce 1898. Koná se zde každoroční pouť.
Kaple byla zrestaurována ze sbírky rakouských a německých sudetských obyvatel. Kaple je
křižovatkou turistických cest. V okolí se nachází radioaktivní prameny, nejznámější je Rudolfův
pramen (Název tohoto zdroje je sporný, na současných turistických mapách a také turistické
rozcestníky uvádějí Rudolfův pramen, na starých mapách i některých současných je zase uvedeno
Grabnerův pramen).
[4] Jeřáb - Nepřehlédnutelný, výrazný vrch jihovýchodně od Králík. Jeho vrcholem probíhá jednak
hranice krajů Olomouckého a Pardubického, jednak Rozvodí mezi Severním a Černým mořem - na
západním svahu pramení Tichá Orlice. Jeřáb je součástí stejnojmenného přírodního parku,
vyhlášeného v roce 1987 (jako tzv. oblast klidu).
[5] Rozhledna Val - ocelová konstrukce byla postavena v roce 2003 a slouží také k potřebám
radiokomunikací. Její celková výška je 34,5 m, vyhlídkový ochoz se nachází ve výšce 22 m. Z něj
se vám naskytne výhled na Kralický Sněžník, panorama Jeseníků nebo Orlické hory. Rozhledna je
volně přístupná
[6] Kopeček - Mariánský kopec, původní název Lysá hora (770 m). V letech 1696-1700 zde bylo
založeno poutní místo Hora Matky Boží s barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie, r. 1710
připojen klášter servitů, od r. 1883 redemptoristů. Areál s ambity obnoven po požáru r. 1846, za 2.
světové války a v letech 1950-1960 internační tábor, poutní místo plně obnoveno po r. 1990.
Poutní dům z r. 1850 vrácen pův. účelu r. 1993. Z města Králíky vede ke klášteru křížová cesta.
[7] Králíky - pův. osada zmíněna r. 1367, město doloženo r. 1568, od r. 1990 památková zóna. V
rohu náměstí dům jako pozůstatek tzv. Valdštejnského zámku z let 1577-1585, hostinec z r. 1736
renes. původu, klasicistní stará radnice z let 1795-1796, nyní sídlo městského muzea založeného
r. 1907, rekonstruováno r. 1998. Pův. luteránská modlitebna z r. 1577 přestavěna v letech 17681778 na pozdně barokní kostel sv. Michaela archanděla, barokní fara ze 17. stol. Kaple sv. Jana
Nepomuckého z r. 1777. Novorenes. býv. klášter uršulinek z r. 1885 od r. 1897 účelově využíván.
Novogotický protestantský kostel z r. 1904 upraven na smuteční síň.Na náměstí empírová kašna z
r. 1851, ve městě řada barokních soch z 18. stol. Na severním okraji vojenské muzeum,
provizorně otevřeno r. 2000, dokončeno r. 2010. V okolí řada pohraničních pevnůstek z let 19361938, od r. 2002 zpřístupněna expozice v pěchotním srubu U cihelny.
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