
 
 

1. vlastivědná vycházka - 3.8. 2004 
Králický Sněžník (1 423,7 m n.m.) 

 
Včera sme se sešli Na Kopečku a na dnešek dohodli dobytí Králického Sněžníku. Je to fajn, před 4 
dněma sem se vrátil z kola a na brigádu du až v pondělí, takže vyplním smysluplně volnej čas. 
Vstával sem ve 4:00, s Mirčou se srazil u silnic, Aleš dorazil standardně později. V 5:14 sme  
nasedli na vlak do Letohradu, přestoupili do Hanušovic a jak už je zvykem, tak ¾ hodinovou 
prodlevu vyplnili zdravou snídaní (pivo s párkem). Nasedli sme na vlak do Starého Města pod 
Sněžníkem, kam sme měli koupenou jízdenku, ale už v nádražce se rozhodli, že vystoupíme ve 
Vysokých Žibřidovicích. Naše volba se ukázala býti více než skvělou. Nejprve sme šli sice po 
červené značce po asfaltové vojenské silnici, minuli nějaký tábor, pěkně se vysrali, Mirča sundal 
pohory a nasadil sandály, že se mu v nich de líp. Pod Srubem sme však silnici opustili a po 10:00 
šli již přímo podél Prudkého potoka. Nejúžasnější část naší cesty. Nádherný vodopády, cesta věrně 
kopírující potok, místy jdoucí skoro potokem a Mirča stále v sandálech. My si s Alešem klidně 
vykračovali v pohorách, voda nám nevadila a kochali sme se tou nádherou. Po přelezení spadlého 
stromu a přejití klouzavého kamene se nám ukázala nádherná tůňka. To sme už s Alešem 
nevydrželi a vlezli do ní. Mohla mít až 1,5 metru, voda byla studená a nad náma se začli stahovat 
dešťový a bouřkový mračna. Trochu mokrý sme se oblíkli a vyrazili pod Tetřeví horu. Zde se nám 
ukázaly první výhledy do údolí a u rozcestníku sme stanuli na supr cyklostezce s jednou malou 
vadou - hned vedle byla značka zákazu vjezdu cyklistů. No co. Pomalu sme plánovali oběd a 
jelikož sme se dostali do pásma ŘOPíků, tak sme nějaký vyhlíželi, abychom se mohli schovat před 
případným deštěm. Oběd sme chtěli dát na Sušině (1321,2 m n.m.), odkud je pěkný výhled na 
Králičák. Dostavil se však déšť, ŘOPíky už nebyly, tak sme nasadili pláštěny a jedli za chůze. 



Přeháňka ustala a hatě na Mokrém hřbetě sme již šli bez pláštěn. Potkali sme nějaký dřevorubce, 
přešli Stříbrnickou, napojili se na červenou, a po žluté kolem Slůněte a pramene Moravy, kde sme 
doplnili vodu, dobyli kolem 13:30 vrchol – 1423,7 m n.m.). Foukalo, byla zima a v dálce bouřilo, 
takže sme se nezdržovali a po polské zelené zahájili sestup k schronisku PTTK Na Śnieźniku, kde 
za CZK nakoupili pohledy, Mirča sůšu a šli dál. Po cestě sme udělali ještě jednu odbočku, aby nám 
Aleš ukázal jeden atypický výhled na Králičák a hned sme ho využili k svačince. Dál po zelené 
sme vystoupali na Malý Sněžník (Maly Śnieźnik) – 1337,7 m n.m., odkud sme měli krásný výhledy 
do Polska na Černou Horu, pro vysokou vzdušnou vlhkost bylo údolí v oparu. Přes pár hrbolků 
jako byl Bílý kámen či Puchacz jsme po dvou hodinách od opuštění Králičáku zdolali Klepý 
(Trójmorski Wierch) – 1143,6 m n.m., dali poslední sušenky a u hraničního přechodu přešli na 
modrou, v jednom místě ji opustili a vzali to přímo na červenou, abychom se vyhli asi 2km zatáčce. 
Chvíli sme se na červené drželi, ale pak přišli pastviny a díky špatnému značení sme zvolili 
špatnou cestu a do Prostřední Lipky dorazili po silnici přes Horní Lipku místo rovnou. Štěstí přeje 
připraveným a za ¼ hoďky nám jel vlak v 17:53 do Letohradu, odkud sme se busem svezli na 
autobusák a naše kroky vedly okamžitě ke Kancoj, kde sme mohli slavnostně zakončit akci 
utopenci a pivem. 
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