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vrcholky Krkonoš, Orlických hor
i Králického Sněžníku. Dojet k ní
můžete pohodlně i autem.

Lanšperk
Kousek od Ústí nad Orlicí v areálu
zříceniny hradu hradu Lanšperk
(pod který lze dojet i autem), byla
instalována 8 m vysoká kovová
konstrukce. Neostýchejte se na ni
vylézt, jakmile se dostanete nad
pozůstatky hradeb čeká vás nádherný
výhled na údolí Tiché Orlice, Orlické
hory, Králický Sněžník a za dobré
viditelnosti i Jeseníky.

Mariánka
Rozhledna Barborka

Podívat se na svět s nadhledem, pěkně z výšky
a do daleka, poté, co zdoláte schody některé
z rozhleden, je zaslouženým a povznášejícím
zážitkem. Ten si můžete dopřát během celého
roku, pokud víte, na které rozhledny zamířit.
Jednou z nejvyhledávanějších v Pardubickém
kraji je Stezka v oblacích na Dolní Moravě, ale
impozantní výhledy si můžete užít i na jiných
místech. Vybrali jsme pro vás deset tipů, kam se
i v zimě stojí za to vydat.

Boiika

Jednou z nejmladších rozhleden
Pardubického kraje je dřevěná
rozhledna pojmenováná podle
keltského kmene Bójů. Najdete ji
nedaleko města Nasavrky ve výšce
523 m n. m., v místech dávného
keltského oppida. Je součástí tzv.
Keltské stezky Železným horami,
téměř desetikilometrové trasy se
14 zastaveními. Z vyhlídkové plošiny
rozhledny ve výšce 11 metrů, na
kterou se dostanete po 32 schodech,
uvidíte Chrudim, Pardubice,

Rozhledna ležící severně od
Lanškrouna je pojmenována
po blízkém poutním místu
– Mariánské hoře u obce Horní
Čermná. Její vyhlídková plošina
se nachází ve výšce 19 m, odkud se
vám po zdolání 90 schodů nabídne

Pastýřka

Pastýřka

Tato 27 m 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 nejen město
a jeho okolí, ale i Orlické hory,
Bukovou horu, Králický Sněžník
či Jeseníky.

Rozhlédněte se
po Pardubickém kraji

Boiika
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Od roku 2015 stojí na Dolní
Moravě ojedinělá stavba plná
zážitkových tras, která vás vezme
až do oblak. Stezka v oblacích se
nachází poblíž krásné horské chaty

Mariánka

Andrlův chlum

Hned několik turistických tras
(ale i silnice pro automobily) vede
na Stříbrnou krasavici, jak se této
železné rozhledně stojící nedaleko
Ústí nad Orlicí familiárně říká.
Krásná panoramata na vás čekají, ať
už se podíváte na jakoukoli stranu.
Orlické hory, Praděd, Železné
hory, Králický Sněžník, ale i hrad
Kunětickou horu či za dobrého
počasí dokonce Prahu můžete
zahlédnout právě odtud. Jedno
točité schodiště vás zavede do výšky
necelých 35 metrů, a to druhé zase
bezpečně zpátky na zem.

Stezka v oblacích

úchvatný pohled na Orlické hory,
Zábřežskou vrchovinu, okolí
Lanškrouna, Žamberk a Letohrad.

Stezka v oblacích

Na Kopečku

Adrlův chlum

Dřevěnou rozhlednu na kamenné
základně si v obci Licoměřice na
vlastní zahradě postavil pan Bohuněk
v letech 2006–2007. Podle vyprávění
zde dříve stála tvrz, která do první
poloviny 16. století sloužila jako
vojenská hláska. Rozhledna stojí ve
výšce 370 m n. m. a nabízí výhledy na
Čáslavsko, Kutkohorsko a Kolínsko.
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Z pardubické zámecké hlásky je při dobrém
počasí vidět do všech světových stran.

Strážný vrch
Slaměnka, umístěné nedaleko horní
stanice lanovky Sněžník a vyhlídky
nazývané Skalka (v nadmořské
výšce 1 116 metrů nad mořem).
Do výšky, kterou běžně brázdí jen
ptáci, se pohodlně dostanete po
dřevěné cestě, dokonce i s kočárky
nebo invalidními vozíky. Ke Stezce
v oblacích je možné se vydat také
sedačkovou lanovkou.

Strážný vrch
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 se vám
odsud výhled na Moravskou
Třebovou, část Orlických hor i na
Králický Sněžník. Dostanete se k ní
na kole nebo pěšky od Dětřichova či
Nové Vsi.

Suchý vrch
Láká vás výhled na Orlické
a Bystřické hory, Hrubý Jeseník,
Kladskou kotlinu i Králický
Sněžník? Vystoupejte na
původně vodárenskou věž na
Suchém vrchu. Při cestě nahoru
Hrad Kunětická hora má pro výhledy
ideální polohu.

vás čekají historické fotografie
rozhledny i Kramářovy chaty,
která je s ní nedílně spojena už
od dob první republiky. Dnes
je moderním horským hotelem
s domácí atmosférou, kde si užijete
gurmánské menu i skvělé wellness
a romantiku pod horskou oblohou
plnou hvězd.

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

Pardubické
vyhlídky
Při toulání a kochání se
Pardubickým krajem rozhodně
nesmíme zapomenout ani na
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samotné Pardubice a jejich blízké
okolí. Místa s dechberoucími
výhledy totiž najdete i zde. Ze
zámecké hlásky je při dobrých
rozptylových podmínkách vidět na
severu Kunětická hora, Elektrárna
Opatovice nad Labem a Hradec
Králové. Z východní částí lze spatřit
historické jádro Pardubic, z jižní
strany Zelené Předměstí, Železné
hory a ze západního pohledu
sídliště Polabiny, zbytky rybniční
soustavy kolem Lázní Bohdaneč
a elektrárnu Chvaletice. Na
vyhlídku věže do výšky 50 metrů
vede 172 schodů. Krásné výhledy
si užijete i z druhé dominanty
Pardubic, kterou je Zelená
brána. A pak je tu samozřejmě
Kunětická hora s hradem (kde
se mimochodem kdysi zabydlel
i Rumburak). Kdykoliv přístupný,
co by kamenem dohodil od
Pardubic v obci Ráby. A na závěr
zamíříme do Lázní Bohdaneč,

na ornitologickou pozorovatelnu
u zdejšího rybníka. Z výšky 9 metrů
sice nedohlédnete tak daleko, ale
pohled na rybník a šance vidět
i vzácné druhy opeřenců má zase
jiný půvab.
Mapa rozhleden, kterou najdete
od nového roku v infocentrech
Pardubického kraje, vám v tom
bude nápomocna. ■

www.vychodnicechy.info
vychodnicechy
visiteastbohemia

u I ornitologická pozorovatelna je svým
způsobem rozhlednou. Lázně Bohdaneč.
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