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Rozhlédněte se

po Pardubickém kraji
Podívat se na svět z výšky poté, co zdoláte schody
některé z rozhleden, je zaslouženým zážitkem.
Jednou z nejvyhledávanějších rozhleden v Pardubickém
kraji je Stezka v oblacích na Dolní Moravě, která je
otevřená po celý rok. Dechberoucí výhledy si můžete
užít i na jiných místech. Vybrali jsme pro vás dalších
5 rozhleden, které jsou přístupné kdykoli a bezplatně.

Pastýřka
Tato 27 metrů vysoká vyhlídková věž
na vrchu Pastvisko (516 m n. m.) se tyčí
nad Moravskou Třebovou. K Pastýřce vás
dovede buď pohodlnější zelená turistická
trasa, nebo rychlejší trasa červená.
Po zdolání 132 schodů uvidíte z vyhlídkové
plošiny Moravskou Třebovou, Orlické hory,
Králický Sněžník či Jeseníky.

Boiika
Nedaleko města Nasavrky stojí na keltské
stezce ve výšce 523 m n. m. dřevěná rozhledna
s vyhlídkovou plošinou ve výši 11 metrů,
na kterou se dostanete po 32 schodech.
Z ní uvidíte Chrudim, Pardubice a vrcholky
Krkonoš, Orlických hor i Králického Sněžníku.
Dojet k ní můžete i autem.

Lanšperk
Kousek od Ústí nad Orlicí v areálu zříceniny
hradu Lanšperk byla instalována 8 metrů
vysoká kovová konstrukce, ze které je
nádherný výhled na údolí Tiché Orlice,
Orlické hory, Králický Sněžník a za dobré
viditelnosti i Jeseníky. Pod hrad dojedete
pohodlně i autem.

Na vrchu Val (788 m n. m.) nad městem Králíky
se tyčí rozhledna stejného jména. Je to kovová
telekomunikační věž opatřená vyhlídkovou
plošinou ve výšce 22 metrů. Po vystoupání
123 schodů je odtud za příznivého počasí dobrý
výhled na Jeseníky, Králický Sněžník, Kladskou
kotlinu a Orlické hory. Dojedete k ní i autem.
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visiteastbohemia

K těžební historii oblasti mezi Svitavami
a Moravskou Třebovou odkazuje svým tvarem
připomínajícím těžní věž rozhledna na Strážném
vrchu (590 m n. m.). Na vyhlídkovou plošinu
ve 14 metrech vede 67 schodů. Nabídne vám
výhled na Moravskou Třebovou, část Orlických
hor i na Králický Sněžník. Dostanete se k ní na
kole nebo pěšky od Dětřichova či Nové Vsi.
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