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RADY, CO ZWIEDZIĆ PO DRODZE
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Pumptrack
Pumpuj i jedź! Pumptrack o długości 255 metrów na pewno polubią mali i duzi sportowcy. Zabawowy tor szkoleniowy z powierzchnią asfaltową znajdujący się w ośrodku wypoczynkowym
Knížecí louky pod zamkiem. www.moravskatrebova.cz
Wieża widokowa Pastýřka
Wieża widokowa Pastýřka, która dumnie się wznosi na Pastvisku 516 m n.p.m. o wysokości 27 m,
platforma widokowa znajduje się na wysokości 25 metrów. Jest częścią nowego 13 km singletraka. Zwiedzającym oferuje widok na Morawską Trzebową i okolicę, Góry Orlickie, Bukową górę,
Jesienniki, Masyw Śnieżnika i masyw Zábřežská vrchovina. www.moravskatrebova.cz

DOLNÍ MORAVA
Resort Dolna Morawa
Kompleksowa oferta pobytu w górach w okresie letnim i zimowym. W resorcie można między innymi znaleźć wyjątkową Ścieżkę w obłokach, Mamuci tor bobslejowy lub park wodny Mamucika
z największym mamutem na świecie z elementami do zabaw dla dzieci. www.dolnimorava.cz
Narodowy rezerwat natury Masywu Śnieżnika
Rezerwat rozpościera się na wierzchołkach trzeciego najwyższego masywu górskiego w Republice Czeskiej i chroni tutejszą wyjątkową naturę górską. Niepisanym symbolem rezerwatu jest
statuetka słonika znajdująca się pod szczytem Masywu Śnieżnika.

Pastýřka – rozhledna | Wieża widokowa | The Lookout Tower

Okruh Stronie | Pętla Stronie | Stronie Circuit

BYSTRZYCA KŁODZKA
Wieża widokowa na Jagodnej (Spalona)
Nową atrakcją Gór Bystrzyckich jest 21 metrowa wieża widokowa znajdująca się na szczycie
Jagodnej. Z położonej na wysokości ok. 19 metrów platformy widokowej rozpościera się widok
na okoliczne masywy górskie. Na szczyt wieży prowadzą spiralne metalowe schody. W okolicy
Jagodnej wytyczono ścieżki rowerowe Singletrack Glacensis oraz trasy narciarstwa biegowego.
Pętla Stronie
Pętla Stronie to wymagająca kondycyjnie i trochę technicznie niemal 23 kilometrowa trasa w
Masywie Śnieżnika (z tego 4 km powstały na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka). Na długości
4,5 km łączy się z pętlą Rudka, od której oddziela się na Przełęczy Janowej. Można ją zacząć w
jednym z czterech wybranych punktów: dwóch w Starej Morawie, na Przełęczy Janówka bądź
Przełęczy Puchaczówka.

TIPY CO NAVŠTÍVIT PO CESTĚ
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Pumptrack
Pumpuj a jeď! Pumptrack o délce 255 metrů si jistě oblíbí malí i velcí sportovci. Zábavná cvičná
dráha s asfaltovým povrchem se nachází ve volnočasovém areálu Knížecí louky pod zámkem.
www.mtrebova.cz
Rozhledna Pastýřka
Rozhledna Pastýřka, která se hrdě tyčí na Na Pastvisku 516m m. je vysoká 27 m, vyhlídková plošina je umístěna ve výšce 25 metrů. Je součástí nového 13 km Singltreku. Návštěvníkům nabízí
pohled na Moravskou Třebovou a okolí, Orlické hory, Bukovou horu, Jeseníky, masiv Králického
Sněžníku a Zábřežskou vrchovinu. www.mrebova.cz

DOLNÍ MORAVA
Resort Dolní Morava
Komplexní nabídka služeb pro zážitkový pobyt na horách v letním i zimním období. V resortu
mimo jiného naleznete unikátní Stezku v oblacích, Mamutí horskou dráhu či mamutíkův vodní
park s největším mamutem na světě a s herními prvky pro děti. www.dolnimorava.cz
Národní přírodní rezervace Králický Sněžník
Rezervace se rozkládá na vrcholových partiích třetího nejvyššího pohoří v České republice
a chrání zdejší unikátní horskou přírodu. Nepsaným symbolem rezervace je soška slůněte umístěná pod vrcholem Králického Sněžníku.

Dolní Morava | Dolna Morawa | Lower Moravia

Pętla Stronie

Pump track Moravská Třebová

BYSTRZYCA KŁODZKA
Rozhledna na Jagodné (Spalona)
Věž vysoká 21 metrů s rozhlednou na vrcholu Jagodné je novou atrakcí Bystřických hor. Ve výšce
19 metrů se nachází vrchní platforma v podobě gondoly, ze které se otevírá výhled na horský
masiv. Na vrchol rozhledny vedou spirálové schody. V okolí Jagodné byly vytyčeny cyklistické
tratě Singletrack Glacensis a dále vytyčeny a označeny běžkařské tratě.
Okruh Stronie
Okruh Stronie je technicky lehce náročná, takřka 23kilometrová trasa na Kralickém Sněžníku
(z toho 4 km na území obce Kladská Bystřice). V délce 4,5 km se spojuje s okruhem Rudka, od
kterého se odpojuje v průsmyku Janówka. Odstartovat lze na čtyřech místech: dvě jsou ve Staré
Moravě, další v průsmycích Janówka a Puchaczówka.

TIPS ON WHAT TO SEE ON THE WAY
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Pump track
Pump and ride! The 255m pump track is sure to appeal to young and old alike. The fun training track
with an asphalt surface is located in the leisure area Knížecí louka below the castle. www.mtrebova.cz
The Lookout Tower Pastýřka
The lookout tower Pastýřka proudly rises from the 516m-high Na Pastvisku hill. The tower is 27m high,
with the viewing platform at a height of 25m. It’s part of the new 13km Singltrek. Visitors can enjoy
a view of Moravská Třebová and its surroundings – the Orlické Mountains, Buková Mountain, the
Jeseníky Mountains, the Králický Sněžník massif and the Zábřežská Highlands. www.mtrebova.cz

LOWER MORAVIA
Resort Dolní Morava
A comprehensive range of experiences, for an immersive stay in the mountains, summer
and winter. The resort offers, among other things, the breath-taking Trail in the Clouds, the
Mammoth Mountain Coaster, and the Mammoth Water Park. This offers the world’s largest
model mammoth, plus plenty of fun for children. www.dolnimorava.cz
Králický Sněžník National Nature Reserve
The reserve is situated on the summit of the third-highest mountain range in the Czech
Republic, protecting the unique natural environment here. The reserve’s unofficial symbol is the
statue of an elephant, located below the top of Králický Sněžník mountain.

Bystrzyca Kłodzka

BYSTRZYCA KLODZKA
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Rozhledna na Jagodné
Wieża widokowa na Jagodnej
Jagodna lookout tower

Jagodna lookout tower
The 21m tower at the top of Jagodná is a new attraction in the Bystrzyca Mountains. At 19m,
there’s a platform in the form of a gondola, where you can enjoy the mountain range view.
Spiral stairs lead to the top of the tower. In the vicinity of Jagodná, the Singletrack Glacensis
cycling trails are laid out, with cross-country skiing trails also marked.
Stronie Circuit
The Stronie Circuit is a technically slightly demanding, almost 23-km-long route on Kralický Sněžník (4 km of which are in the territory of the Kladská Bystřice municipality). With a length of 4.5 km,
it connects with the Rudka Circuit, from which it then disconnects at the Janówka Pass. There
are four starting points: two in Stara Morava, the others in the Janówka or Puchaczówka passes.
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TRASA MEZI JEDNOTLIVÝMI AREÁLY
POŁĄCZENIA MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI
OBSZARAMI
NA HRANICI NA HRANĚ
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Bike resort
Moravská Třebová
49.756056N
16.665361E
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Pumptrack
Moravská Třebová
49.7550236N
16.6605144E
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Projekt česko-polské spolupráce partnerů města Moravská
Třebová, Gminy Bystrzyce Klodzke a obce Dolní Morava, spolufinancovaného Evropskou unií. Aktivním sportovcům a bikerům
nabízí velký zážitek na hranici zemí, hor a sil. V Česku bylo vybudováno
13 km singletracků a pumptrack v Moravské Třebové, adrenalinová dráha ve sportovním areálu na Dolní Moravě a 4 km singletracků v oblasti
Petla Stronie s infrastrukturou na Gorze Parkowe v Polsku.
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KARTA BIKERA

Velkou výzvou pro bikery je projet všechny bike areály, porovnat své síly
a získat výhody na vstupu do sportovních a kulturních zařízení v Moravské Třebové a Bystrzycy Klodzke. Vyzvedněte si kartu bikera v informačních centrech nebo vytiskněte z webu a po získání čtyř razítek užívejte
výhod. Informace najdete i na www.singletrackglacensis.eu.

NA GRANICY NA KRAWĘDZI

Projekt polsko-czeskiej współpracy partnerów miasta Morawska Trzebowa, Gminy Bystrzyca Kłodzka i Gminy Dolna
Morava, współfinansowany przez Unię Europejską. Aktywnym
sportowcom i bikerom oferuje duże przeżycia na krawędzi kraju, gór
i sił. W Czechach zbudowano 13 km singletracków i pumptracków
w Morawskiej Trzebowej, tor adrenalinowy w ośrodku sportowym w
Dolnej Morawie oraz 4 km singletracków na obszarze Pętla Stronie i
infrastrukturę sportowo-rekreacyjną na Górze Parkowej w Bystrzycy
Kłodzkiej.

KARTA BIKERA

Bikepark
Dolní Morava
50.1518219N
16.8161181E

Dużym wyzwaniem dla rowerzystów jest zwiedzenie ośrodków kolarskich, aby poznać swoje siły i mieć nagrodę w postaci wejścia do
ośrodków sportowych i kulturalnych w Morawskiej Trzebowej i Bystrzycy Kłodzkiej. Należy pobrać kartę bikera w ośrodkach informacji turystycznej lub wydrukować ze strony www, a po uzyskaniu czterech pieczątek wykorzystać te możliwości. Informacje znajdują się na www.
singletrackglacensis.eu w zakładce „na granicy.bystrzycaklodzka.pl”
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ON THE BORDER, ON THE EDGE

A project of Czech-Polish cooperation, between the partners
of the town of Moravská Třebová, the Bystrzyce Klodzke
Municipality and the Dolní Morava Municipality. Co-financed
by the European Union. The project offers sportspeople and bikers
a great experience across borders, countries, and mountains. In the
Czech Republic, 13km of single track and pump track have been built
in Moravská Třebová. There’s an adrenaline track in a sports complex
in Dolní Morava. There’s also 4km of single track in the Pętla Stronie
area, with infrastructure in Górze Parkowa, Poland.

Pętla
Stronie Śląskie
50.2537447N
16.8386806E
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Bikepark
Bystrzyca Kłodzka
50.2929197N
16.6552178E

BIKER’S CARD

The big challenge for bikers is to ride through all the bike areas,
compare their skills and get rewards on the entrance to sports and
cultural facilities in Moravská Třebová and Bystrzyca Klodzka. Pick up
a biker’s card at the information centres or print it from the website
and enjoy the rewards after getting four stamps. Information can also
be found at www.singletrackglacensis.eu.

Projekt s názvem: „Na hranici na hraně“, je spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci
programu Interreg V-A, Česká republika – Polsko • Projekt, pn.: „Na Granicy na krawędzi” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

2
1
0 km

2

4

© Seznam.cz, a.s., 2021 and others

6

