Odbor Klubu českých turistů v Kočí Vás zve na výlet

Králický Sněžník – tentokrát z Polska
8. září 2018
Odjezd: autobusem
6.30 hod. – ČD Chrudim
6.35 hod. – zastávka Dr. Malíka
6.45 hod. – od kostela v Kočí
6.50 hod. – Hrochův Týnec
Trasa autobusu: Chrudim – Kočí – Hrochův Týnec – Žamberk – Pastviny - Mladkov – Miedzylesie (PL) –
Sienna (PL).
Autobus přejede od parkoviště v Siennie přes Miedzylesie, Dolní Lipku a Králíky do Dolní Moravy
k penzionu Na Rozcestí.
Trasa A ze Sienny přes Králický Sněžník do Dolní Moravy.
Začátek cesty vyjedeme lanovkou. Cena jízdného je cca 10 PLN. Nelze platit korunami, ale je možné
platit platební kartou.
Od horní stanice lanovky vystoupáme neznačenou cestou na vrchol Czarnej Góry (1205m n. m.)
s rozhlednou (zdarma). Z vrcholu půjdeme po ČTZ vlevo na polskou chatu Schronisko Na Śniežniku
(1208 m n. m.). Cesta několikrát klesá a opět stoupá (klesání a stoupání asi 350 výškových metrů).
Zde je možnost občerstvení. Odtud dojdeme po ZTZ po hřebenu, který kopíruje státní hranici, na
vrchol Králického Sněžníku (1424 m n. m.). Sestup z vrcholu zahájíme po ŽTZ společně s ČTZ okolo
pramene Moravy a sochy slona na rozcestí Sedlo pod Králickým Sněžníkem. Odtud budeme scházet
již jen po ŽTZ okolo chaty horské služby („Františkova chata“), Sněžné chaty a rozcestí pod
Vilemínkou na rozcestí Dolní Morava – BUS konečná. Odtud dojdeme 1,5 km k penzionu Na Rozcestí
(640 m n. m.) po silnici bez značky. Délka trasy je cca 20 km.
Trasa vede horským terénem, místy po kamenech a štěrku. Doporučuji pevnou turistickou obuv,
trekingové hole a oblečení i pro možné zhoršení počasí.
Náhradní program:
•
•

Prohlídka areálu Sienna. Výjezd lanovkou na Czarnou Góru a zpět s možností vyjít na
rozhlednu (výhled na Krkonoše, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky a pohoří Polska).
Trasa B z Dolní Moravy na vrch Klepáč s rozhlednou. Od penzionu Na Rozcestí (640 m n. m.)
půjdeme po silnici po MTZ k rozcestí Pod Klepáčem. Odtud po ČTZ kolem pramene
Lipkovského potoka k hraničnímu přechodu Horní Morava (CZ/PL). Dále pokračujeme vpravo
po státní hranici až na vrch Klepáč k rozhledně (1 145 m n. m.). Rozhledna je volně přístupná,
vysoká 22 m. Stejnou cestou se vrátíme zpět. Délka trasy je cca 8 km s prudkým stoupáním
500 výškových metrů.

•

•

Trasa C z Dolní Moravy údolím řeky Moravy. Od penzionu Na Rozcestí v obráceném směru
trasy A nejprve po silnici bez značky proti proudu řeky, pak po ŽTZ k rozcestníku Pod
Vilemínkou a stejnou cestou zpět. Délka trasy je cca 12 km.
Aktivity v Dolní Moravě: bobová dráha, adrenalinový park, dětský park, pískový svět, stezka
v oblacích, atd.

Návrat: odjezd v 18. 00 hod. z parkoviště, návrat do Chrudimi v cca 20 hod.
Cena: dospělí členové KČT:

170 Kč

cizí zájemci:

240 Kč

děti:

85 Kč

Přihlášky členů odboru KČT Kočí s předností přijímá a poplatky vybírá Liběna Kopecká.
Kontakt: tel. 737 960 415 nebo e-mail: kctkoci@seznam.cz – účast potvrdit do 1.9.2018. Oznamte
prosím i místo nástupu. Po tomto termínu budou volná místa nabídnuta ostatním zájemcům.
Mapa: Edice KČT č: 53 – Kralický Sněžník 1:50 000
Výlet připravil a vede: Jirka Kraus
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