Studie - Lyžařská běžecká oblast Králický Sněžník 2001.doc, část A

LYŽAŘSKÁ BĚŽECKÁ OBLAST KRÁLICKÝ
SNĚŽNÍK
STUDIE

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci
programu Phare – přeshraniční spolupráce

Odbor Klubu českých turistů Horal

1

Studie - Lyžařská běžecká oblast Králický Sněžník 2001.doc, část A

Zadavatel :
Sdružení obcí a měst ORLICE
Masarykovo nám. 166
564 01 Žamberk
Zastoupené :
Jaroslavem Krátkým , předsedou sdružení

Zpracovatel :

RNDr.Antonín Fiala-REDEA Žamberk
SNP 1350
564 01 Žamberk
Zastoupená :
RNDr.Antonínem Fialou
Spolupráce :
-

ŽIVA a.s. ,Klášterec nad Orlicí
Vilemína s.r.o., Hradec Králové

2001
Odbor Klubu českých turistů Horal

2

Studie - Lyžařská běžecká oblast Králický Sněžník 2001.doc, část A

OBSAH

1. Strategický cíl projektu

4

2. Specifické cíle projektu

4

3. Popis řešeného území
3.1.Územní vymezení
3.2. Horopisné vymezení
3.3. Vodopisné vymezení
3.4. Přírodní a jiné zajímavosti

5
5
5
5
6

4. Cestovní ruch
4.1.Lyžařská střediska

6
6

5. Historie řešeného území

8

6.Ochrana přírody

10

7. Územně plánovací dokumentace obcí a jiné rozvojové dokumenty v řešeném území
11
7.1. Územně plánovací dokumentace
11
7.2. Další významné rozvojové dokumenty :
11
8. Dopravní přístupnost a obslužnost
8.1. Dopravní přístupnost
8.2.Dopravní obslužnost

12
12
13

9. Lyžařské běžecké tratě v oblasti Králického Sněžníku
9.1.Principu návrhu
9.2.Návrhy tras
9.3. Popis tras

15
15
15
16

10. Postavení na trhu

22

11. Stanoviska dotčených subjektů
11.1.Vlastníci a uživatelé

23
24

12. Terénní a stavební úpravy

25

13. Návrh informačního systému

25

14. Řešení na polské straně

26

15. Přílohy

28

Odbor Klubu českých turistů Horal

3

Studie - Lyžařská běžecká oblast Králický Sněžník 2001.doc, část A

1. Strategický cíl projektu
Oblast Králického Sněžníku je třetím největším pohořím v České republice a současně
nejvyšším pohořím Pardubického kraje, kde leží v jeho severovýchodní části jako součást
tzv.Králické kotliny. Současně zasahuje do Olomouckého kraje, kde území obcí, které se
oblasti Králického Sněžníku nacházejí, patří k ekonomicky nejzanedbanějším v celém
Olomouckém kraji.
V Programu rozvoje Pardubického kraje , který byl přijat Zastupitelstvem Pardubického kraje
dne 13.12.2001, je oblast Králické kotliny vymezena jako jeden z nejvíce strukturálně
postižených regionů kraje a řešení rozvoje území Králické kotliny bylo schváleno jako jedna
ze dvou priorit rozvoje Pardubického kraje. Za výchozí osnovu rozvoje Králické kotliny bylo
zastupitelstvem kraje přijato Projektové FICHE, které je uvedeno v příloze č.1 této studie.
Realizace závěrů studie Lyžařská běžecká oblast Králický Sněžník je součástí řešení záměrů
Lyžařského komplexu Orlicko-Kladsko, kde vedle informačního a komunikačního propojení
stávajících sjezdových lyžařských areálu – Čenkovice, Dolní Morava a Říčky v Orlických
horách v České republice a lyžařského areálu Černá hora v Polsku by mělo dojít ke komplexu
nabídek v oblasti lyžařských běžeckých sportů.
Nabídka produktu Lyžařská běžecká oblast Králický Sněžník přispěje ke stabilizaci a rozvoji
ekonomiky řešeného území a současně ke stabilizaci obyvatelstva žijícího v regionu Králické
kotliny a v regionu Starého Města pod Sněžníkem a malé Moravy.

2. Specifické cíle projektu
Specifickým cílem projektu je realizace nového produktu cestovního ruchu, který spočívá
zejména v těchto krocích :
-

výběr tras vhodných pro strojovou úpravu lyžařských běžeckých stop
zajištění technického zázemí pro strojovou úpravu stop
vhodné propojení celé oblasti Králického Sněžníku
realizace vhodného informačního systému
zajištění trvalého provozu
řešení napojení na polskou část oblasti Králického Sněžníku

Důsledkem realizace produktu bude :
-

systém strojově udržovaných lyžařských běžeckých stop
zvýšení počtu návštěvníků oblasti
tlak na zvýšení ubytovacích a stravovacích možností v oblasti
tlak na zlepšení dopravní dostupnosti a přístupnosti
nárůst pracovních příležitostí v sídlech oblasti Králického Sněžníku
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3. Popis řešeného území
3.1.Územní vymezení
Oblast Králického Sněžníku ( v Polsku Snieznik ) se nachází na česko-moravsko-polském
pomezí . Administrativně zasahuje do Olomouckého kraje ( okres Šumperk) , do
Pardubického kraje ( okres Ústí nad Orlicí) a vojvodství Dolní Slezko ( okres Kladsko ).
Králický Sněžník zasahuje do obcí Králíky, Dolní Morava, Malá Morava a Staré Město pod
Sněžníkem na straně české a do gmin Miedzygorze a Stronie Slaskie na straně polské.

3.2. Horopisné vymezení
Oblast Králického Sněžníku s nejvyšším vrcholem 1423 m n.m. je po Krkonoších a hrubém
Jeseníku nejvyšším pohořím v České republice. Dominantou oblasti je vlastní vrchol
Králického Sněžníku, od něhož se rozbíhají horské hřbety.
Jihozápadní hřeben je tvořen vrcholy Malého Sněžníku ( 1338 m), Bílého kamene ( 1184 m),
Hleďsebe (1175 m) a Klepým ( 1144 m ).
Východní hřbet je nejvýraznějším, asi dvanáct kilometrů dlouhým hřebenem, který je tvořen
vrcholy – Stříbrnická (1250 m), Černá kupa (1295 m), Sušina ( 1321 m) Podbělka ( 1307 m ),
Slamník ( 1232 m ) .
Poslední, severovýchodní hřbet je méně výrazný a klesá do Kladského sedla, které odděluje
oblast Králického Sněžníku od Rychlebských hor.

3.3. Vodopisné vymezení
Z vodopisného hlediska je oblast Králického Sněžníku oblastí unikátní, když se zde nachází
rozvodí tří moří a to na vrchu Klepý, který je v polštině nazýván mnohem výstižněji jako
Trójmorski Wierch. Východní část vrchu Klepý odvodňuje horní tok řeky Moravy v Povodí
Dunaje a v úmoří Černého moře, z jižního svahu odtéká Lipkovský potok do Tiché Orlice,
Labe a Severního moře a na západní , polské straně pramení Kladská Nisa, která se vlévá do
Odry a Baltského Moře.
Pod vrcholem Králického Sněžníku ve výšce 1380 metrů n.m. se nachází pramen největší
moravské řeky Moravy, která nejdříve teče jižním směrem mezi jihozápadním a východním
hřebenem a u Červeného Potoka se otáčí k východu a později , u Hanušovic, k jihu.

Odbor Klubu českých turistů Horal

5

Studie - Lyžařská běžecká oblast Králický Sněžník 2001.doc, část A

3.4. Přírodní a jiné zajímavosti
-

-

-

vrchol Králického Sněžníku – tvořen soustavou terénních stupňů a kryoplanačních
teras s kamennými moři a proudy
Vlaštovčí kameny – členité až desetimetrové stěny svorového a křemencového útvaru
Tvarožné díry jsou veřejnosti nepřístupné 240 m dlouhé chodby ( zatím
prozkoumáno), které se vytvořily výmolnou a rozpouštěcí činností podzemního
potoka, který by měl přitékat do podzemí až z krasové oblasti na polské straně pohoří (
Jaskinia Niedzwiedzia). Tvarožné díry nemají krápníkovou výzdobu, na stěnách se
vyskytují sintry, nebo-li nickamínek zvaný tvaroh
Patzeltova jeskyně se nachází na jihovýchodním svahu hory Podbělka. Byla objevena
v roce 1864 a leží ve výšce 874 m. Celková délka jeskyně je 45 m a jejím dně se
nachází jezírko
pozůstatek rozhledny s křížem na vrcholu ( viz.historie )
kamenný trojmezník na vrcholu označující někdejší hranice Království českého,
Markrabství moravského a Hrabství kladského
soška slůněte pod vrcholem Králického Sněžníku , která byla vztyčena v roce 1932 při
příležitosti trvání spolku Pražská secese
vodopád Pod Strašidly v rokli Ve srázném s celkovou výškou 18,28 m
Medvědí jeskyně ( Polsko) největší sudetská jeskyně s dosud prozkoumanými 4000 m
chodeb a komor ve čtyřech poschodích
Miedzygorze ( Polsko ) turistické středisko s charakteristickou architekturou
Schonisko pod Sněžníkem – chata na polské straně asi 500m od hranice

4. Cestovní ruch
V celé oblasti se nachází několik větších i menších center turistického ruchu. K největším
patří Dolní Morava a některé místní části Starého Města pod Sněžníkem. Na polské straně to
je nově vzniklé středisko Černá hora a dále Mezihoří ( Miedzygorze).
Obecně je celá oblast z pohledu rozvoje cestovního ruchu oblastí méně známou a méně
navštěvovanou. To souvisí jednak se špatnou dopravní přístupností , jednak s infrastrukturální
zanedbaností, jehož důsledkem je malá nabídka ubytovacích a stravovacích možností. Z větší
části je cestovní ruch lokalizován na pokraji pohoří a soustřeďuje se spíš na zimní sezónu.

4.1.Lyžařská střediska
V současnosti se nachází lyžařské středisko v obci Dolní Morava a to na Větrném vrchu, kde
je kotvový vlek, osvětlená sjezdovka a snowboard park. Největší areál se nachází v místí části
Horní Morava, který má dvě sjezdové tratě ( jednu s homologací FIS), které končí ve výšce
1131 m. K přepravě osob slouží čtyři vleky s hodinovou kapacitou 3400 osob.
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Pro porovnání uvádíme tabulku s údaji z nejbližších středisek.

Charakteristika vybraných středisek zimních sportů
Název
Kapacita osob/hod. Délka tratí v m Zasněžování v % Nadm.výška Zdroj inf.
Deštné v Orl.horách
6300
6500
46 610-910
holidayinfo.cz
Říčky v Orl.horách
1850
3700
60 768-992
holidayinfo.cz
Petříkov
2000
1800
100 740-950
holidayinfo.cz
Ramzová
2200
8000
0 962-1350 holidayinfo.cz
Červenohorské sedlo
4800
5000
0 840-1165 holidayinfo.cz
Praděd
3990
2450
0 1000-1350 holidayinfo.cz
Czarna gora(Polsko)
5000
8000
50 840-1250 czarnagora.com
Dolní Morava
3400
1700
0 700-1131 IS Dolní Morava

Na moravské straně je několik menších vleků :
Staré Město
Pavel Hamáček-Rollan,
Vlek Gregor
Jiří Mádr
1xTLV-12, délka 400 m,občerstvení v areálu parkoviště. Cena: 1
Loučná nad Desnou, tel
jízda 7,- Kč, celodenní 160,- Kč. Provozní doba 9-17 hod.
0603/418150
Staré Město - Kunčice

Roman Hlotsky

1 x TLV 12-poma, délka 580m
1x TLV 12-poma, délka 570 m
Vybavenost: servis, půjčovna lyží, občerstvení 150
m, upravené sjezdovky.
Provozní doba 8.00-16,00 hod. denně

Leoš Haltmar, areál Kunčice, tel.
0649/239550,0601/538140

2x EPV, převýšení 130 m, délka 450 m
2x EPV, délka 200 m
Vybavenost: občerstvení u vleku, upravená
sjezdovka.
Ceny: 6,- Kč jízda, 3,- Kč jízda, dopoledne 8-12 hod.
100,- Kč, odpoledne 12-16 hod. 100,- Kč, celodenní
150,- Kč.

Staré Město - Stříbrnice
Králická chata - Windovi
tel. 0649/239246,0649/239366

1x tatrapoma, délka 300 m, převýšení 130 m, cena 4,Kč/jízda

Vleky návrší, Sdružení
podnikatelů,
tel 068/552 72 90

1x EPV, délka 400 m
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Staré Město - Hynčice
1x 460 m, převýšení 126 m, cena 8,- Kč jízda, děti 6,Kč jízda
1x 465 m, převýšení 66 m, cena 6,- Kč jízda, děti 4,- Kč
Vybavenost: na oba vleky společná bodová jízdenka,
občerstvení u vleku, upravená trať

Berst s. r. o., Kaštanova 14,
Olomouc, tel 0649/239069

Staré Město - Velké Vrbno
Vlek Paprsek, tel 0649/294100

1x poma, délka 500 m, převýšení 100 m, cena 6,- jízda,
celodenní 190,-

Chata Olšanka, Ivan Matoušek,
tel 0649/239 225,0649/294 103,
fax 0649/239 104

1x TLV-12, délka vleku 800 m, převýšení 122 m, 1 jízda
10,- Kč, 6 jízd 50,- Kč, celodenní 170 ,- Kč, občerstvení,
WC a půjčovna lyží u vleku. Tel. na vlek 0649/239 104

5. Historie řešeného území
V kapitole popíšeme historii využití horského masívu pro turistiku a cestovní ruch a
soustředíme se pouze na vlastní vrchol Králického Sněžníku, kde jsou stopy minulosti, i když
ne tak staré, stále patrné.
V minulosti hora několikrát měnila svůj název. Jmenovala se Kladský, Špiklický nebo Velký
Sněžník. Když ji v roce 1884 navštívil spisovatel Alois Jirásek, nazýval ji "Králickou
Sněžkou". Na vrcholku popsal i tzv. trojmezník, kamenný sloup, stojící v místech,kde se
stýkaly hranice království Českého, markrabství Moravského a hrabství Kladského. Mezník
stojí na svém místě dodnes a je zajímavou připomínkou dob dávno minulých.
Vedle tohoto připomenutí královských dob se nacházejí na vrcholu Králického Sněžníku
nebo těsně pod ním dvě místa z pozůstatky staveb. prvním pozůstatkem je hromada suti
s křížem po bývalé kamenné rozhledně.
Vrchol Sněžníku s rozlehlou vrcholovou holí byl zvláště předurčen k výstavbě vyhlídkové věže,
protože bez ní by nebylo možné spatřit celé panorama a vrchol by se musel obejít dokola. Již
holandská kněžna Marianna Oraňská, když roku 1838 koupila kladskou část Sněžníku,
přemýšlela o vybudování 15-30m vysokého letního sídla, jež by mělo umožnit okružní výhled.
Záměr vybudovat hlídkovou věž se dočkal realizace teprve o půl století později. Z iniciativy
Kladského turistického spolku se začalo stavět. Projekt vypracoval wroclavský architekt Felix
Henry. Jednalo se o formu zdvojené bašty inspirované architekturou středověkých staveb.
Stavby v obtížných horských podmínkách se ujala skupina zednického mistra Emila Geissera z
Klodzka a jeho pomocníka Paula Neugebauera .Práce trvaly pět let 1895-1899, ale vždy jen
čtyři měsíce v roce. Kámen potřebný pro stavbu byl získáván z místních zdrojů. Na vrcholu
bylo rovněž nalezeno nevelké množství písku, voda byla čerpána z blízkého pramene řeky
Moravy. Zbývající materiál byl dovezen z Domaszkówa, Stronie Slaskiego a Klodzka.
Pískovec pro architektonické detaily byl přivezen z Pekielnej doliny v okolí Polanice.
Odbor Klubu českých turistů Horal
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Dne 9.7.1899 došlo k slavnostnímu posvěcení stavby a současně k jejímu otevření v
přítomnosti knížete Alberta, syna kněžny Marianny. Ten dokončenou stavbu otevřel a zároveň
navrhl jméno věže. Hotová věž na tehdejší dobu vypadala impozantně, dosahovala výšky
33,58 metrů. Měla dvě vyhlídkové plošiny, horní ve výšce 29,95 m a dolní
ve výšce 17,40 m, umístěnou na nižší přiléhající věži. Do věže se vcházelo
přes okrouhlý rozlehlý sál. V průměru měl asi 8 metrů a vysoký byl 5
metrů. Tento sál, jenž měl pět vysokých sloupů, mezi nimiž se nacházela
oblouková okna, byl pojmenován na památku císaře Fridricha Wilhelma
II. Tento název pak přešel na celou stavbu. Sálu dominovala Fridrichova
busta, dílo řezbáře Francizska Thamma. Zazděna zde byla také kamenná
deska s nápisem v němčině : " Vybudováno Kladským turistickým spolkem
1895 -1899. Projekt vypracoval Henry z Wroclavi. Postavil Geisser z
Klodzka." Ze sálu vedly spirálovitě kovové schody až na nižší vyhlídkovou
plošinu. Odtud pak vedlo schodiště (nitrem vyšší věže) až nahoru, kde se nacházela luneta a
též čtyři tabule s popisy panoramatu. A bylo se na co dívat. Rozhled byl jedinečný, za jasného
počasí bylo vidět Jeseníky přes Hanušovickou vrchovinu, Orlické hory a Krkonoše, přes
rozlehlé roviny Slezska až k Rychlebským horám. Ze sálu byl též vchod do přízemní přístavby,
kde bylo možné dostat občerstvení a nocleh v "turistických" podmínkách. V roce 1906 byla v
souvislosti se vzrůstajícím turistickým ruchem přistavěna restaurační část. 13.července 1924
v den 25. výročí tu byla uspořádána velká oslava. Na vrcholu Sněžníku se sešlo 10-12 tisíc
lidí.
Byla součástí krajiny naší země přes 73 let. Vidět jí bylo z každého zákoutí Kladska. Stala se
symbolem. Její obrázek sloužil jako upomínka - pozdrav z regionu. A náhle... 11. října 1973
mohutná exploze zbořila 33,5 m vysoký kolos - symbol krajiny sněžnického masívu. Dnes roli
vyhlídkového bodu zastává hromada kamení. Již od této chvíle přemýšlí polská strana o
znovuobnovení této stavby, ale stále častěji se objevuje tato myšlenka v mnoha análech a kdo
ví, zda se toto nestane skutečností. Měli bychom se potom na co těšit.
( převzato z www.muweb.cz/www/ticinfo, autor Jiří Koranda,Jeseník)

Historie druhé ruiny je poněkud mladší

Odborem německého turistického spolku ve Starém Městě byla v roce 1912 postavena
srubová chata U pramene Moravy (dříve také Liechtenštejnova). Ve dvacátých letech v ní
vytvořil útulné a rodinné prostředí chatař dr. Oskar Gutwinský, u nějž se scházeli také
členové uměleckého spolku Prager Secession, který se pokoušel na kulturním poli sblížit
Čechy i Němce v Československu.
K deseti letům od svého založení a stejné doby působení chataře umístili členové tohoto
spolku v roce 1932 u chaty sošku slona, znak svého spolku. V roce 1940 byla rozhledna
uzavřena, v létě 1941 byl chatař z Liechtenštejnovy chaty povolán na frontu. Po válce se již
nenašel nikdo, kdo by o chatu pečoval. Nejdříve zpustla dřevěná horská chata, která byla s
rozhlednou spojena, postupně chátrala i sama věž, postavená z místního kamene. Jen její
vyhlídková plošina ve výšce 30 metrů, která byla z pískovce, vydržela nepoškozená. V roce
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1971 byla stržena chata na české straně a nedlouho potom v roce 1973 byla odstřelena i
kamenná rozhledna na polské straně.
Posledním osamělým objektem, který tu doposud stojí, je neveliká plastika
slona, postavená na pylonu z kamenných kvádrů. Ale i ta už nese stopy
drsného podnebí i vandalismu. Povrch dříve hladce opracované žulové
plastiky je nyní navětralý, ocas slona je uražen a pylon musel být zpevněn
dvěma vysokými betonovými patkami. Postupem doby se stala socha slona
jakýmsi symbolem Králického Sněžníku.
(převzato z www.muweb.cz/www/ticinfo)
V současné době vznikají aktivity, které by měly vést k rekonstrukci věže na Sněžníku a to
zejména ze strany Sdružení gmin Sněžníku na polské straně. Dalším záměrem je záměr Lesů
ČR s.p. vybudovat na vrcholu králického Sněžníku lehkou dřevěnou stavbu věže, podobné
dřevěné rozhledně na polské Černé hoře.
Pozemek na , kterém stála bývala Liechtenštejnova chata je v současnosti ve vlastnictví
několik-ti fyzických osob, které již ustoupili se záměrů na místě vybudovat novou chatu a
zřejmě dojde ke směně nebo prodeji tohoto pozemku.

6.Ochrana přírody
Jak v české , tak i v polské části se nachází několik chráněných území. Na polské straně to je
především Snieznicki park krajobrazovy s dvěma menšími přírodními rezervacemi Jaskinia
Niedzwiedzia a Snieznik Klodzki.
V české části se nachází Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. Důvodem k vyhlášení
této rezervace jsou především periglaciální a krasové jevy, původní lesní porost, horské hole,
prameniště a rašeliniště. Protože existence NPR Králický Sněžník je významným limitujícím
faktorem rozvoje jakýchkoliv činností je třeba se jeho úpravou více zabývat. NPR Králický
Sněžník byla vyhlášena vyhláškou č.6/1191 Ministerstva životního prostředí ČR o zřízení
státních přírodních rezervací. Tato vyhláška je spolu s Přílohou č.3, která se týká Národní
rezervace Králický Sněžník a jejího ochranného pásma uvedena v Příloze č.2 této studie.
Protože část navrhovaných lyžařských běžeckých tras je vedena jak v NPR Králický Sněžník,
tak v jejím ochranném pásmu, je uveden výtah z ustanovení zákona č.114/92 Sb o ochraně
přírody a krajiny ( § 28-34) v Příloze č.3 této studie.
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7. Územně plánovací dokumentace obcí a jiné rozvojové
dokumenty v řešeném území
7.1. Územně plánovací dokumentace
V řešeném území se nacházejí tyto obce a katastry:
Obce a katastry obcí, které zasahují nebo souvisí s řešeným územím
Obec
Katastr
ÚPD Rok pořízení Zhotovitel
Pozn.
Králíky
Králíky
ano
1996 Urbanplan s.r.o.
Červený Potok ne
Heřmanice
ne
Horní Lipka
ne
Dolní Morava Dolní Morava ano
2001 AUP Praha
Horní Morava ano
2001 AUP Praha
pouze část
Velká Morava ano
2001 AUP Praha
Malá Morava Malá Morava ano
1973 Stavoprojekt Ostrava Ur.st.1994
Sklené
ano
1973 Stavoprojekt Ostrava Ur.st.1994
Vojtíškov
ano
1973 Stavoprojekt Ostrava Ur.st.1994
Vysoká
ano
1973 Stavoprojekt Ostrava Ur.st.1994
Staré Město Staré Město ano
1999 Stavoprojekt Olomouc
Hynčice
ano
1999 Stavoprojekt Olomouc
Chratsice
ano
1999 Stavoprojekt Olomouc
Nová Seninka ano
1999 Stavoprojekt Olomouc
Stříbrnice
ano
1999 Stavoprojekt Olomouc

7.2. Další významné rozvojové dokumenty :
a) ÚTP Králická kotlina
Zadavatel : Okresní úřad v Ústí nad Orlicí, referát regionálního rozvoje
Zpracovatel : SURPMO a.s., ateliér Hradec Králové
Rok pořízení : 2000

b) Snieznik Klodzki – Králický Sněžník, Koncepcja zagospodarowania przestrezennego
Zadavatel : Svazek gmin Sněžníku
Zpracovatel : ECOLAND, biuro urbanistyczne, Wroclaw
Rok pořízení : 2000
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c) Program rozvoje Králické kotliny a Bukovohorské hornatiny
Zadavatel: Sdružení obcí Orlicko
Zpracovatel : SURPMO a.s., ateliér Hradec Králové
Rok pořízení : 2002

8. Dopravní přístupnost a obslužnost
8.1. Dopravní přístupnost
Oblast Králického Sněžníku je na české straně ohraničena dvěma komunikacemi II.třídy a to
z jihu a z východu viz. mapa. Zbylé území je ohraničeno česko-polskou státní hranicí. Do
dvou nejfrekventovanějších obcí – výchozích míst pro návštěvy oblasti Králického Sněžníku
– Dolní Moravy a Starého Města, Stříbrnice vedou silnice III.třídy a místní komunikace.
Komunikace II/312 , zde v úseku Králíky – Hanušovice je relativně frekventovanou
komunikací , která zabezpečuje propojení severní části okresu Šumperk a okresu Jeseník
s centrální části České republiky. Silnice II/446 byla původně jednou z osových komunikací,
která začínala v Olomouci a vedla přes Šumperk, Hanušovice a Staré Město do Polska.
V současné době je pouze napojením oblasti Starého Města na vnitrozemí. Část ze Starého
Města na Kladské sedlo je z důvodu uzavření přechodu Staré Město-Nowa Morawa pro
automobilový přechod téměř nepoužívaná.
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Na mapách je také znázorněna dostupnost oblasti železnicí. Obě zmíněné silnice jsou
lemovány železniční tratí, když souběžně s komunikací II/312 jde železniční trať 021 Týniště
nad Orlicí-Letohrad-Hanušovice a souběžně s komunikací II/446 jde železniční trať 294
Hanušovice –Staré Město pod Sněžníkem.

8.2.Dopravní obslužnost
I přesto, že v současné době je zájem o veřejnou dopravu spíš menší, je zapotřebí se touto
otázkou zabývat a to ze dvou důvodů:
a) velká část řešeného území se nachází v NPR Králický Sněžník nebo v jeho ochranném
pásmu a proto je otázka snižování znečištění ovzduší z mobilních zdrojů otázkou
velmi významnou
b) v celém řešeném území je nedostatečná kapacita parkovacích ploch a jejich další
rozšiřování je nevhodné jak z důvodů územních, tak z důvodů finančních .

8.2.1.Vlaková obslužnost
Ke sledování byly vybrány dvě železniční zastávky, které jsou nejblíže položené k hlavním
nástupním místům na běžecké tratě a to žel.stanice Červený Potok na trati 021 a žel.stanice
Staré Město pod Sněžníkem na trati 294. V následujících tabulkách je uvedena četnost spojů
v těchto stanicích.
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Železniční stanice Červený Potok
Od Hanušovic
Od Dolní Lipky
Čas příjezdu Poznámka
Čas příjezdu Poznámka
5:48 nejede neděle
6:27
8:03
8:27
12:34
14:05
15:15
15:35
17:46
18:27 nejede sobota
19:46
20:28

Železniční stanice Staré Město po
Sněžníkem
Příjezd Poznámka
Odjezd Poznámka
4:50 nejede neděle
5:00 nejede neděle
5:53 pracovní dny
6:23 pracovní dny
7:52
8:45
10:00
11:25
12:40
12:45
13:58
14:02
15:10
15:30
16:35
16:55
18:10
18:24
19:38
19:55
Z tabulek plyne celkem slušná železniční obsluha území. Protože jsou obě zastávky ještě
značně vzdáleny od hlavních výchozích bodů tras, je dále uvedena autobusová dostupnost
dvou předmětných železničních stanic a dvou hlavních výchozích bodů lyžařských tratí
( Horní Morava a Stříbrnice ).
8.2.2. Autobusová obslužnost
Červený Potok - Horní Morava
Odjezd Čer.Potok Poznámka Odjezd Horní Morava Poznámka
4:57 pracovní den
5:15 pracovní den
6:47 pracovní den
7:05 pracovní den
9:22 1,3,5
9:40 1,3,5
12:32 pracovní den
12:50 pracovní den
14:37 pracovní den
14:58 pracovní den
16:02 pracovní den
16:20 pracovní den

Staré Město - Stříbrnice
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Odjezd Staré Město Poznámka Odjezd Stříbrnice
Poznámka
5:05 pracovní den
5:23 pracovní den
6:53 pracovní den
7:11 pracovní den
7:55
6,7
8:13
6,7
10:20 pracovní den
10:34 pracovní den
12:45 sobota
13:03 sobota
13:25 pracovní den
13:40 pracovní den
16:05
16:18 pracovní den
16:23
6,7
Z těchto tabulek jednoznačně vyplývá, že o víkendech není území prakticky dopravně
obsluhována. Ve všedních dnech je situace lepší, pokud pomineme návaznost spojů.
Při zpracování tratí jsme vycházeli i z této skutečnosti a proto je v návrhu Trasa I., která
začíná u železniční stanice Červený Potok. Stejně je možné použít modrou pěší pásovou
značku k nástupu na Trasu VI. ( Stříbrnice, Králická chata). Obou má však jednu limitující
podmínku a to je dostatečná sněhová pokrývka, která není v posledních letech pravidlem.
Při zjišťování důvodů neexistence veřejné autobusové dopravy o víkendech je důvodem dle
sdělení Městského úřadu v Králíkách nezájem o tyto spoje, které byly nějakou dobu
provozovány. To odráží celkový stav veřejného povědomí o oblasti Králického Sněžníku jako
zimního centra.

9. Lyžařské běžecké tratě v oblasti Králického Sněžníku
9.1.Principu návrhu
Při respektování skutečností uvedených výše vyšel zpracovatel z těchto základních principů:
-

existence páteřního propojení celé oblasti
minimální zásahy do NPR Králický Sněžník
využití cest dostatečně širokých bez nutnosti stavebních úprav
přístup na vrchol Králického Sněžníku bez strojové úpravy pásovým vozidlem
vytvoření dvou hlavních výchozích center ze strojovou obsluhou
možnost přístupu od železničních stanic
napojení na hraniční přechody

9.2.Návrhy tras
V konečné verzi je po konzultaci s dotčenými subjekty ( obec Dolní Morava, obec Staré
Město pod Sněžníkem, Lesy ČR s.p. –LS Hanušovice, AOP Pardubice , Regionální pracoviště
MŽP) uveden návrh celkem devíti tras o celkové kilometráži 87,75 km.
Systém je schematicky vyznačen a popsán v Příloze č. 4
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9.3. Popis tras
Trasa I.
Účel trasy :
Trasa slouží k napojení železniční stanice Červený potok na hlavní systém tratí ( Trasa II.),
k možnému napojení hraničního přechodu Horní Morawa – Jódlov ( Trasa Ib.) a k napojení na
Trasu V. prostřednictvím Trasy Ia. Pro hosty ubytované ve střední části je tato trasa snadno
přístupná Trasou Ia. nebo pomocí lyžařského vleku na Větrný vrch.
Vlastníci komunikací:
obec Dolní Morava a Lesy ČR
Převýšení :
Příloha č.5
Kilometráž : 6,15 km
Vlastní popis :
Trasa začíná u železniční stanice Červený Potok. Dříve byla na této trase vyznačena pěší
pásová značka. Trasa stále stoupá přes Zadní pole směrem k Větrnému vrchu, který obchází
vpravo. Pod jeho vrcholem je křižovatka s trasou I.a., která napojuje přes střed obce Dolní
Morava Trasu V. a hlavní lyžařský areál. Po neustálém mírném stoupání trasa překoná
asfaltovou silnici v horní části Horní Moravy, kde je i křížení s Trasou Ib., která vede na
hraniční přechod a prakticky po vrstevnici se dostaneme na křížení s Trasou II., kde Trasa I.
končí.
Limity a omezení :
Trasa nezasahuje ani do NPR Králický Sněžník ani do ochranného pásma rezervace. Trasa je
na posledním kilometru vedena po komunikaci ve vlastnictví Lesů ČR. Zde , stejně jako ve
všech dalších případech, bude nutná dohoda s LS Hanušovice vždy na začátku sezóny.
některé úseku nebudou moct být z důvodu těžby dřeva upravovány.
Limitujícím faktorem pro plné využití této trasy bude stav sněhové pokrývky.
Trasa Ia.
Účel trasy :
Trasa slouží k napojení středu obce Dolní Morava jak na Trasu I. a posléze na hlavní systém
tras, tak k napojení prostřednictvím Trasy V. na moravskou část lyžařských běžeckých tratí a
k napojení hlavního sjezdového centra.
Vlastníci komunikací:
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obec Dolní Morava
Převýšení :
Příloha č.6
Kilometráž : 3 km
Vlastní popis :
Trasa odbočuje s Trasy I. pod Větrným vrchem , jde přes střed obce okolo kostela a po pravé
straně mírné stoupá k lesu, kde končí křížením s Trasou V.
Limity a omezení :
Trasa nezasahuje ani do NPR Králický Sněžník ani do ochranného pásma rezervace.
Limitujícím faktorem pro plné využití této trasy bude stav sběhové pokrývky.

Trasa Ib.
Účel trasy :
Trasa slouží k napojení systému strojově upravovaných běžeckých stop přes hraniční přechod
Horní Morava – Jodlow na polskou stranu oblasti Sněžníku.
Vlastníci komunikací:
obec Dolní Morava a Lesy ČR
Převýšení :
Příloha č.7
Kilometráž : 3 km
Vlastní popis :
Trasa začíná v horní části Horní Moravy křížením s Trasou I. po krátkém úseku se dostane na
vrstevnicovou lesní cestu, která byla rekonstruována. Zároveň je zde modrá a červená pěší
pásová značka. Po asi jednom kilometru trasa odbočuje s této vrstevnicové cesty a stoupá
vlevo k hraničnímu přechodu. Až k hraničnímu přechodu sleduje souběžně modrou pěší
pásovou značku.
Limity a omezení :
Trasa nezasahuje ani do NPR Králický Sněžník ani do ochranného pásma rezervace. Trasa je
téměř celá vedena po komunikaci ve vlastnictví Lesů ČR. Zde , stejně jako ve všech dalších
případech, bude nutná dohoda s LS Hanušovice vždy na začátku sezóny. Některé úseku
nebudou moct být z důvodu těžby dřeva upravovány.
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Trasa II.
Účel trasy :
Trasa je jednou z hlavních v systému strojově upravovaných lyžařských běžeckých tratí. Je
přístupná Trasou I. od Červeného Potoka a ze středu obce Dolní Morava a také z parkoviště
pod sjezdovým areálem.
Vlastníci komunikací:
Lesy ČR
Převýšení :
Příloha č.8
Kilometráž : 10,75 km
Vlastní popis :
Trasa začíná vlevo asi 300m nad parkovištěm v Horní Moravě. Nejdřív stoupáme vlevo
nahoru a v bodě křížení s Trasou I. se stáčíme vpravo, čelem k vrcholu Králického Sněžníku.
Dalších asi pět kilometrů trasa stále mírně stoupá až do nejvyššího bodu, který se nachází
v horní části vodopádu Pod strašidly. Zde trasa uhýbá vpravo a klesá dolů na komunikaci,
které vede v souběhu s řekou Moravou. Řeku překonává po lávce u Tvarožných děr a vede
v souběhu se žlutou pásovou značkou a s Trasou IV. po druhém břehu řeky Moravy až na
výchozí místo této trasy.
Limity a omezení :
Trasa téměř celá vede v ochranném pásmu rezervace a velmi krátkým úsekem u vodopádu
zasahuje i do NPR (viz. kapitola Jednání s dotčenými subjekty). Trasa je celá vedena po
komunikaci ve vlastnictví Lesů ČR. Zde , stejně jako ve všech dalších případech, bude nutná
dohoda s LS Hanušovice vždy na začátku sezóny. Některé úseku nebudou moct být z důvodu
těžby dřeva upravovány.

Trasa III.
Účel trasy :
Trasa je jednou z hlavních v systému strojově upravovaných lyžařských běžeckých tratí. Je
přístupná od parkoviště pod sjezdovým areálem a slouží zejména hostům Dolní Moravy.
Vlastníci komunikací:
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Lesy ČR
Převýšení :
Příloha č.9
Kilometráž : 5,6 km
Vlastní popis :
Trasa začíná asi jeden kilometru nad parkovištěm v místě křižovatky s Trasami II., IV, a V.
Vede vpravo nahoru, když po prvé straně má mramorový lom a tzv.Mléčný pramen. Stoupá
až do žlebu V roklích, který se nachází mezi Uhliskem a Podbělkou. Zde se dostává na
nejvyšší bod trasy, otáčí se vpravo a postupně klesá okolo Patzeltovy jeskyně až ke
sjezdovým tratím. Přejíždí červenou sjezdovku a na černé se vrací zpět okolo mramorového
lomu ( zde již v souběhu s Trasou IV. a modrou pěší pásovou značkou na výchozí místo trasy.
Limity a omezení :
Trasa téměř celá vede v ochranném pásmu rezervace a krátkým úsekem po hranici NPR
(viz. kapitola Jednání s dotčenými subjekty). Trasa je celá vedena po komunikaci ve
vlastnictví Lesů ČR. Zde , stejně jako ve všech dalších případech, bude nutná dohoda s LS
Hanušovice vždy na začátku sezóny. Některé úseku nebudou moct být z důvodu těžby dřeva
upravovány.
Trasa IV.
Účel trasy :
Trasa je jednou z nejzajímavějších cest v systému strojově upravovaných lyžařských
běžeckých tratí. Je přístupná Trasou I. od Červeného Potoka a ze středu obce Dolní Morava a
také z parkoviště pod sjezdovým areálem. Využívá nedávnou vybudované cesty v horní části
úbočí jižního hřebenu Králického Sněžníku
Vlastníci komunikací:
Lesy ČR
Převýšení :
Příloha č.10
Kilometráž : 17,25 km
Vlastní popis :
Trasa začíná asi jeden kilometru nad parkovištěm v místě křižovatky s Trasami II., IV, a V.
Až po Tvarožné díry jde mírně nahoru v souběhu se žlutou pásovou pěší značkou a s Trasou
II. Od Tvarožných děr jde dále vzhůru, míjí vpravo loveckou chatu Vilemínka a stáčí se
neustále vzhůru vpravo pod jižní hřeben Králického Sněžníku . Vede pod Černou kupou,
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okolo Šindelové chaty, pod Sušinou, Uhliskem a Podbělkou, kde se dostává do nejvyššího
místa trasy a dále objíždí Slamník , kde se spojuje s modrou pěší pásovou značkou a okolo
horní stanice vleku začíná sjíždět přes sjezdovky do výchozího místa trasy
Limity a omezení :
Trasa téměř celá vede v NPR (viz. kapitola Jednání s dotčenými subjekty), část v ochranném
pásmu. Trasa je celá vedena po komunikaci ve vlastnictví Lesů ČR. Zde , stejně jako ve
všech dalších případech, bude nutná dohoda s LS Hanušovice vždy na začátku sezóny.
Některé úseku nebudou moct být z důvodu těžby dřeva upravovány.
Trasa je mimořádně exponována z důvodu povětrnostních podmínek a expozice svahu, do
kterého je komunikace zaříznuta. Trase bude muset být věnována zvýšená pozornost, kdy
nesmí dojít k „zafoukání“ trasy. V opačném případě by neměla být trasa provozována.

Trasa V.
Účel trasy :
Trasa je hlavní magistrálou a spojnicí mezi českou a moravskou částí oblasti Králického
Sněžníku.
Vlastníci komunikací:
Lesy ČR
Převýšení :
Příloha č.11
Kilometráž : 30 km
Vlastní popis :
Trasa začíná asi jeden kilometru nad parkovištěm v místě křižovatky s Trasami II., IV, a V.
Vrací se ke sjezdovým tratím a míjí stanici Horské služby a hotel Prometheus. Začíná mírně
stoupat a asi po jednom kilometru kříží Trasu Ia., která vede do středu obce. Objíždíme Selské
vrchy, přejedeme Mlýnský potok a začneme objíždět Chlum až se dostaneme k toku Malé
Moravy. Tu přejedeme a neustále stoupáme, tentokrát po úbočí souše , až se dostaneme na
křižovatku
U Johanese, kde křižujeme cestu z Vojtíškova. Po ní dojedeme v souběhu
s modrou pěší pásovou značkou na křižovatku U čtyřech rohů. Stoupáme stále vzhůru po
východním úbočí Souše a podbělky do nejvyššího místa trasy, které se nachází v blízkosti
Prudkého potoka. Zde se napojíme na tzv.Vojenskou silnici a klesáme až na křižovatku
v tzv.zatáčce smrti, kde začíná i souběh s červenou cyklistickou pásovou značkou. Dále
pokračujeme vrstevnicovou cestou nad Hynčicemi, míjíme křížení s Trasou VI. a dojedeme
k chatě Na návrší. Dále pokračujeme stále v souběhu s červenou cyklistickou značkou na
Novou Seninkou až do cíle trasy pod Kladským sedlem.
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Limity a omezení :
Malá část vede v ochranném pásmu NPR(viz. kapitola Jednání s dotčenými subjekty).. Trasa
je celá vedena po komunikaci ve vlastnictví Lesů ČR. Zde , stejně jako ve všech dalších
případech, bude nutná dohoda s LS Hanušovice vždy na začátku sezóny. Některé úseku
nebudou moct být z důvodu těžby dřeva upravovány.
Trasa VI.
Účel trasy :
Trasa je hlavní trasou v moravské části řešeného území a vychází z návrhu v územním plánu
obce Staré Město pod Sněžníkem. Při dobrých sněhových podmínkách je přístupná po modré
pěší značce již od železniční stanice Staré Město. Jinak je výchozím místem Stříbrnice. Slouží
také jako napojení na hlavní magistrálu – Trasu V.
Vlastníci komunikací:
obec Staré Město pod Sněžníkem
Převýšení :
Příloha č.12
Kilometráž : 10 km
Vlastní popis :
Trasa začíná křížením s Trasou V. nad Hynčicemi odkud sjíždí ke kostelu do Stříbrnic . Ze
Střibrnic stoupá, nejdřív v souběhu s modrou pásovou značkou, později již samostatně vpravo
až na horní část obce Nová Seninka ( Nad hospodou) . Obec objíždíme ze severu okolo
Zrcadlového potoka a mírně klesáme , tentokrát přes dolní část Nové Seninky až na spodní
konec Stříbrnic ke Králické chatě kde trasa končí.
Limity a omezení :
Využití trasy bude limitováno sněhovými podmínkami. Trasa bude muset mít výraznější
orientační systém, z důvodu vedení po polních komunikacích.

Trasa VIa.
Účel trasy :
Jde pouze o spojku , která vychází z návrhu trasy územního plánu Starého Města.
Vlastníci komunikací:
obec Staré Město pod Sněžníkem
Odbor Klubu českých turistů Horal
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Převýšení :
Příloha č.13
Kilometráž : 2 km
Vlastní popis :
Trasa spojuje pouze Trasu VI. v horním konci Nové Seninky a v dolním konci Nové Seninky,
když vytváří společně asi 5 km okruh
Limity a omezení :
Využití trasy bude limitováno sněhovými podmínkami.

10. Postavení na trhu
Lyžařská běžecká turistika má v ČR velkou tradici a patří k nejrozšířenějším sportům . Pro
provozování této aktivity jsou v ČR velmi dobré podmínky, které však stále vycházejí
z daných podmínek přírodních, než z technického zajištění . Ve srovnání se zajištěním
podmínek pro sjezdové lyžování došlo a dochází k neporovnatelnému vývoji, když sjezdové
lyžování je v mnoha střediscích technicky vybaveno téměř srovnatelně s některými alpskými
centry.
Základní příčiny tohoto jevu jsou dvojí :
-

sjezdové lyžování má ještě mnohem větší základnu , která se stále zvětšuje v důsledku
přístupnosti této aktivity pro stále širší věkové skupiny obyvatel
sjezdové lyžování je hlavní součástí obchodních aktivit podnikatelských subjektů

Běžecké lyžování je výhodné z důvodu relativní finanční nenáročnosti provozu pro obyvatele.
Nevýhodou jsou vysoké provozní náklady zajištění strojové úpravy běžeckých stop a přímá
neziskovost této aktivity. Proto teprve v posledních letech, díky vzniku aktivit svazků a
sdružení obcí, dochází ke vzniku projektů , které se týkají strojové úpravy běžeckých stop.
Ve spádovém okruhu řešeného území ( Orlické hory, Jeseníky) existují dva způsoby
zajišťování úpravy běžeckých stop.
a) strojová úprava stop v blízkosti lyžařských středisek
-

úpravu zajišťují ve většině případů provozovatelé vleků jako svoji doplňkovou
aktivitu ( Říčky v Orlických horách , Petříkov, Praděd)
k úpravě je používána standartní technika bez stopovačů
nabízeny jsou většinou tratě určené pro volnou techniku

b) speciální projekty zaměřené cíleně na lyžařskou běžeckou turistiku
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-

investorem projektů jsou svazky obcí
provoz je hrazen z prostředků svazků, grantů, případně ze sponzorských příspěvků
k úpravám je používána speciální technika se stopovači

V současnosti existují ve spádovém okruhu řešeného území dva takové projekty :
a) Lyžařská běžecká oblast Buková hora – Suchý vrch
Investor a provozovatel : Sdružení obcí Orlicko
Rok zahájení provozu : 2000

Technika : Kässbohrer PB 25.130 s radlicí, frézou a dvěma hydraulickými stopovači.
Délka strojově upravovaných stop : 34.4. km
b) Centrální část Orlických hor
Investor : Sdružení obcí Orlických hor
Rok zahájení provozu : předpoklad 2002
Technika : připravováno
Stávající stav : připravený a schválený projekt včetně územního rozhodnutí
V Polské republice není běžecké lyžování zdaleka tak populární, proto ani na polské straně
v současné době neexistují projekty, které by řešily strojovou úpravu běžeckých stop. Více
v kapitole Řešení na polské straně.

11. Stanoviska dotčených subjektů
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Dotčenými subjekty jsou v řešeném případě vlastníci a uživatelé komunikací a orgány
ochrany přírody. Jako doplněk bylo získáno stanovisko příslušné oblasti KČT.

11.1.Vlastníci a uživatelé
Převažujícími vlastníky komunikací jsou Lesy ČR s.p. a uživateli Lesní správa Hanušovice.
Dále obec Dolní Morava a Staré Město pod Sněžníkem.
V příloze č. 14 je vyjádření Lesní správy Hanušovice .
Komentář k vyjádření :
Okruh C byl nad rámec řešeného území. Ostatní námitky byly konzultovány s KČT Šumperk
a dotčenými obcemi . Trasa V.byla zakreslena dle návrhu Lesní správy Hanušovice.
Závěr k vyjádření :
Provozovatel musí počítat s uzavřením smlouvy o konkrétních úsecích, které budou
v dané sezóně provozovány s Lesy ČR vždy před zahájením sezóny.
Obec Staré Město má vytyčené trasy ve svém územním plánu, obec Dolní Morava nedala
k návrhu negativní stanovisko.
Orgány ochrany přírody
Vyjádření dotčeného pracoviště ochrany přírody- Agentury ochrany přírody Pardubice je
v příloze č.15.
Komentář k vyjádření :
Stanovisko je oborovým odborným vyjádřením, které slouží jako podklad pro správní řízení
ve věci získání souhlasu se strojovou úpravou běžeckých stop na základě Zákona o ochraně
přírody 114/92 sb.
Závěr k vyjádření :
Zcela negativní stanovisko bylo projednáno na Územním pracovišti Ministerstva
životního prostředí v ČR v Hradci Králové. Byla konstatována možnost vydání souhlasu
při respektování některých podmínek časových ( omezení strojové úpravy po
vymezenou dobu, vypuštění některých částí tras- přes Sněžnou chatu) .
Na základě těchto stanovisek bylo požádáno Ministerstvo životního prostředí ČR o
vydání souhlasu dle ustanovení § 79. odst.3, písm.g) zák.114/92 Sb. o ochraně přírody a
krajiny se strojovou úpravou lyžařských běžeckých stop v NPR Králický Sněžník a
jejím ochranném pásmu. ( viz.Příloha č.15)
Výsledek správního řízení bude zadavateli této studie doručen ihned po jeho obdržení.
Klub ćeských turistů viz. příloha č.16
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Komentář k vyjádření:
Vyjádření vycházelo prioritně z řešení systému značení. Protože zpracovatel v této studii
pouze popíše možnosti řešení značení je předpoklad, že vlastní vyznačení bude zcela v režii
KČT. Po osobním jednání došlo k zanesení všech představ KČT na předkládané studie.
Závěr k vyjádření :
Vlastní způsob vyznačení není předmětem této studie.

12. Terénní a stavební úpravy
Zpracovatel nepředpokládá v této fázi žádnou terénní úpravu. Zpracovatel předkládá návrh na
výstavbu či obnovení mostku přes řeku Moravu v blízkosti Tvarožných děr.
Důvodem tohoto návrhu je zhospodárnění provozu rolby, která by mohla při možnosti přejet
řeku upravovat Trasy II. a IV. v jednom směru , bez nutnosti návratu.
Ostatní řízení ve věci výstavby mostku přes řeku Moravu jdou nad rámce této studie a
musí být předmětem vlastního projektu a projednání.

13. Návrh informačního systému
Realizátor projektu má několik možností :
a) použití systému lyžařského pásového značení KČT
KČT používá pro lyžařské trasy speciální značení, které je znázorněno dále.
Značení lyžařských tras se v podstatě neliší od značení tras pěších, používá se stejných druhů
značek, stejné tabulky i směrovky, zachovávají se i jejich rozměry. Odlišná je pouze barva
krajních pásů značek, která je oranžová. Vnitřní pás pak může být červený, modrý, zelený
nebo bílý. Lyžařské směrovky mají podkladovou barvu také oranžovou.

pásová značka

směrová značka

Výhody : jednoznačné popsání trasy v terénu, malé náklady
Nevýhody : nutnost časté údržby, vytváření zmatků při soubězích více druhů přesunů
b) použití vlastního značení
Odbor Klubu českých turistů Horal
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Výhody : vyjádření specifičnosti území
Nevýhody : nestandartní systém
c) v terénu značit jen tam, kde není souběh s pěší nebo cyklistickou značkou
Výhoda : nižší náklady
Nevýhoda : nestandartní systém

14. Řešení na polské straně
I když není běžecké lyžování v Polsku tak populární jako v České republice , vytváří tato
studie předpoklady ke spojení tras na území ČR a v Polsku a to prostřednictvím dvou
hraničních přechodů.
Stávající stav režimu těchto přechodů je následující :
Hraniční přechod Horní Morava – Jódlov
Trasa Ib.
Provozní doba

1.10.-31.3.

Druh provozu

pěší, cyklisté
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Poznámka : nutno doplnit provoz o lyžaře
Hraniční přechod Staré Město – Nowa Morava
Trasa V.
Provozní doba

celoročně

Druh provozu

pěší, cyklisté,lyžaři, uživatelé ekologických invalidních vozíků
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15. Přílohy
1) Projektové FICHE
2) Vyhláška MŽP č.6/1991 Sb. o zřízení státních přírodních rezervací
3) Výňatek ze zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody
4) Schéma návrhu lyžařských běžeckých tras
5) Trasa č.I – převýšení
6) Trasa č.Ia – převýšení
7) Trasa č.Ib – převýšení
8) Trasa č.II – převýšení
9) Trasa č.III- převýšení
10) Trasa č.IV – převýšení
11) Trasa č.V – převýšení
12) Trasa č.VI – převýšení
13) Trasa č.VIa – převýšení
14) Vyjádření Lesní správy Hanušovice
15) Vyjádření Agentury ochrany přírody Pardubice
16) Vyjádření Klubu českých turistů
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