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Lanškroun

Řeka Moravská Sázava je pravým přítokem Moravy. Pramení na jihozápadním 
svahu Bukové hory v Orlických horách. 
Údolí Moravské Sázavy se rozkládá na horním toku řeky mezi Výprachticemi 
a Albrechticemi v délce více než deseti kilometrů. Podél říčky vedou po as-
faltované lesní cestě dvě cyklotrasy č. 4222 a 4223, pro které byl u odbočky  
k lesní cestě na Nepomuky umístěn velký informační stojan regionu a vznikla 
tak naučná stezka Údolí Moravské Sázavy.

• Šest informačních panelů naučné stezky je umístěno v délce 5,6 km.
 - Historie území
 - Život lesů
 - Geologie
 - Život ve vodě
 - Zoologie
 - Botanika
Vzdálenost od Lanškrouna 5 km

Mariánská hora v Horní Čermné leží v nadmořské výšce 503 m. n. m. Roku 
1864 zde byla postavena kaplička a roku 1875 i dnešní kostel. Zajímavostí je, 
že celá kaplička je tímto kostelem obestavěná a tvoří součást interiéru. Roku 
1886 přibylo u kostela 14 zastavení křížové cesty a byla vysazená lipová alej. 
Tato alej se v roce 2016 stala alejí roku Pardubického kraje.
Vzdálenost od Lanškrouna 7 km

6. Naučná stezka údolím Moravské Sázavy

7. Poutní místo Mariánská hora

Rozhledna Mariánka u obce Horní Čermná se nachází v blízkosti poutního 
kostela na Mariánské Hoře. Třiadvacetimetrová dřevěná rozhledna s ocelo-
vým točitým schodištěm byla postavena roku 2014.
Kruhový výhled ze zastřešeného ochozu ve výšce 19 metrů vám nabídne 
výhled na Orlické hory, Suchý vrch, Buková hora, Lázek, Jeseníky, Krkonoše, 
Českotřebovské stěny, Lanškroun.
Rozhledna Mariánka je postavena 150 metrů od silnice z Horní Čermné do 
Horního Třešňovce severně od Lanškrouna.
Rozhledna je bez obsluhy a volně přístupná
Vzdálenost od Lanškrouna 7 km

8. Rozhledna Mariánka
Lázek je nejvyšším vrchem Zábřežské vrcho-
viny. Nachází se zde stejnojmenná rozhledna  
s Reichlovou chatou. 
Původní dřevěná vyhlídková věž postavená 
před 1. světovou válkou byla nahrazena v roce 
1933 současnou pětipatrovou rozhlednou. 
Rozhledna je dvacetimetrová a na vyhlídko-
vou plošinu vede 87 schodů. Z rozhledny je 
výhled na Orlické hory, hřeben Hrubého Je-
seníku, Lanškrounsko, Českotřebovsko, Rych-
novský vrch a za dobré viditelnosti Svatý Ko-
peček u Olomouce. 
Kousek od chaty je památník padlých v boji 
proti fašistickým okupantům.
K rozhledně vede z Lanškrouna zelená turis-
tická značka nebo asfaltová cesta pro auta.
Lázek je v soukromém vlastnictví.
Vzdálenost od Lanškrouna 16 km

10. Rozhledna Lázek 714 m n. m.

12. středisko Čenkovice
Ski resort Buková Hora má své místo mezi Ski 
areály Orlických hor. Lyžařské středisko Čen-
kovice nabízí vyznavačům sjezdového lyžo-
vání tratě lehké a střední náročnosti. Zárukou 
plynulého provozu a lyžování bez dlouhého 
čekání je dostatečný počet vleků a dvouse-
dačková lanovka. V nabídce služeb nechybí 
ani večerní lyžování a snowpark pro příznivce 
snowboardingu.
Milovníkům klasického lyžování je v areálu 
k dispozici více než 60 km strojově upravo-
vaných běžeckých tras. Jedná se zejména  
o běžecké okruhy na úpatí Bukové hory a dále 
hřebenovou cestu na Suchý Vrch a do Mlad-
kova s napojením na další trasy Orlických hor.
Čenkovice jsou oblíbeným místem i pro rekre-
aci v letním období. Sportovní areál: sporto-
viště pro tenis, volejbal, nohejbal či minigolf 
a množství značených cyklostezek v okolí na-
bízí možnost aktivního trávení volného času 
i mimo zimní sezónu. Čenkovice jsou také 
vhodným výchozím bodem pro horské túry  
a zajímavé výlety.
Vzdálenost od Lanškrouna 16 km

Ski resort Buková Hora 

Rozhledna Suchý vrch, jež je součástí Kramářovy chaty, byla původně stavěna 
v letech 1931-1932 jako vodárenská věž. Rozhledna je betonová a její tvar 
připomíná hřib. Věž rozhledny je vysoká 33 m a na vyhlídkovou plošinu, která 
je ve výšce 22 metrů vede 128 schodů.
Rozhledna Suchý vrch je přístupná celoročně. V letních měsících je rozhledna 
cílem pro pěší výpravy, v zimě pak rájem pro běžkaře s desítkami kilometrů 
pravidelně udržovaných běžkařských tratí.
Rozhledna nabízí výhledy na Orlické hory, masív Králického sněžníku, Jesení-
ky, Polsko (Kladskou kotlinu), Orlickoústecko ale i vzdálenější Krkonoše, když 
to atmosférické podmínky dovolí.
Při výstupu na rozhlednu můžete zhlédnout výstavu historických fotografií, 
které ukazují chatu a rozhlednu od roku 1926.
Vzdálenost od Lanškrouna 22 km

11. Kramářova chata s rozhlednou 
 na Suchém vrchu 975 m n. m.

Na okraji obce Žichlínek byl vybudován tzv. suchý poldr. Jedná se druhý nej-
větší suchý poldr v České republice. Smyslem poldrů je snížení kulminačních 
průtoků vodních toků. Žichlínský poldr vznikl na toku Moravské Sázavy jako 
reakce na katastrofální povodně v létě 1997. Stavba je v České republice oje-
dinělá svým rozsahem. Nachází se v nadmořské výšce 345 m nad mořem, 
výměra je 166 hektarů (z toho je vodní plocha asi 10 %). Tento poldr je situo-
ván do údolní nivy v prostoru soutoku Moravské Sázavy a Lukovského potoka 
pod obcí Žichlínek. 
Díky několika zpevněným cestám v příjemné lokalitě se poldr stal oblíbeným  
a vyhledávaným místem pro pěší i cyklo turisty. Je to vhodné místo k procház-
ce se psem či projížďce na koni.
Vzdálenost od Lanškrouna 8 km

9. Poldr v Žichlínku

ZIMNÍ VYŽITÍ

13. Skipark Červená voda
Skipark Červená Voda je součástí Skiresortu Buková hora, který vznikl pro-
pojením skiparků Červená Voda a Čenkovice a plně se orientuje na rodiny  
s dětmi, pro které jsou zde vytvořeny vynikající podmínky. Resort nabízí dvě 
sedačkové lanovky. Na straně Červené Vody se svezete nejlepší sedačkovou 
lanovkou České republiky, která je jako jediná vyhřívaná a s plexi bublle kry-
tem. Najdete tu také dvě nejdelší sjezdovky Orlických hor, celkem pak více 
jak 7km převážně modrých rodinných sjezdovek. V obou údolích na dojezdu 
sjezdovek čekají na lyžaře a snowboardisty restaurace, apres bary i bufety 
rychlého občerstvení. 
Vzdálenost od Lanškrouna 26 km
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Přírodní rezervací Lanškrounské rybníky prochází vycházkový okruh s nauč-
nou stezkou, kde se mohou návštěvníci podrobněji seznámit se zajímavostmi 
tohoto území. 
• Na naučné stezce je umístěno osm informačních panelů: 
 - Ochrana území přírodního parku
 - Historie lanškrounských rybníků
 - Živočichové v okolí rybníků
 - Vodní a mokřadní rostliny
 - Lesy v okolí rybníků
 - Geologie území lanškrounské kotliny
 - Ekosystém lanškrounských rybníků
 - Přírodní park NATURA 2000
• V rámci naučné stezky si můžete zvolit okruhy od 3 km do 6 km, vhodné 
 zčásti i pro vozíčkáře.
Přístup: Z centra Lanškrouna vede k Lanškrounským rybníkům žlutá TZT  
(cca 1,5km), na kterou se posléze napojuje okružní naučná stezka  
„Lanškrounské rybníky“.

V nádherné kulise přírodní rezervace Lanškrounské rybníky jsou pro všech-
ny vyznavače pohybu na zdravém vzduchu vyměřeny dva běžecké okruhy, 

Vydatný pramen pitné vody, vyvěrající ze země u hráze dnešního Sluneční-
ho rybníka, byl znám odedávna. Říkalo se mu Vápenný pramen, protože byl 
upraven z bělošedých opukových kamenů. Později jej přestavěli lanškrounští 
ostrostřelci a nazvali Eduardovým pramenem po svém hejtmanovi Eduardu 
Norbertu Erxlebenovi (dlouholetém a významném lanškrounském starostovi, 
lékárníkovi a čestném veliteli ostrostřelců), který prý na lavičce u pramene 
často odpočíval.
Vzdálenost od centra 3,5 km

které vychází z tzv. Cooperova testu fyzické kondice. Běžecké okruhy jsou  
vyznačené po 100 m.

• Žlutý okruh 3000 m
• Červený okruh 6 000 m 
Vzdálenost od centra 2 km

Lanškrounské rybníky jsou významnou rekreační oblastí.  Jedná se o sousta-
vu sedmi rybníků: Krátký, Dlouhý, Olšový, Pšeničkův, Sluneční, Ostrovský  
a Plockův. 
Celková plocha lanškrounských rybníků je 45 ha. Krátký rybník a Sluneční 
rybník slouží sportovnímu rybolovu. Dlouhý rybník je přírodním koupalištěm 
s možností jachtingu a windsurfingu. Jeho okolí nabízí možnosti ubytování  
v kempech, chatkách, včetně odpovídajícího sportovního vybavení, minigolfu, 
možnosti půjčování loděk, beachvolleybalu, lukostřelnice. V lokalitě je rovněž 
několik možností občerstvení.
Původní přírodní park, který byl zřízen v roce 1990 jako oblast klidu, byl v roce 
2016 vyhlášen za přírodní rezervaci.
Po zpevněných cestách vede rezervací cyklotrasa (č. 4221), běžecké tratě  
a okrajově také stezka pro agroturistiku. V oblasti rybníků si na své přijdou  
i děti v nově instalovaném Dětském lanovém centru o délce 20 metrů, jehož 
součástí je také venkovní mobiliář. 

Naučná stezka v přírodní rezervaci 
Lanškrounské rybníky

1. Běžecké okruhy

4. Eduardův pramenLANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY

DALŠÍ TURISTICKÉ CÍLE

Po dlouhém a náročném dni se určitě odreagujete mezi zvířaty, která obydlují 
Selský dvůr Střední zemědělské a veterinární školy Lanškroun. Ve výbězích 
můžete pozorovat stádo pasoucích se ovcí a koz a mezi nimi skotačící jeh-
ňátka či kůzlátka, dále koně nebo oslici Dynky. Zaujme vás hejno hus, krocan  
s krůtou, spousta různobarevných a různě opeřených slepic, legračně pobíha-
jící kachny. Mezi další obyvatele selského dvora patří králíci, morčata a drobné 
perličky. Pokud si chcete odpočinout nebo zabavit a potěšit děti, tak toto je 
to správné místo.
Vzdálenost od centra 2 km

5. Selský dvůr

V lokalitě lanškrounských rybníků se také na-
chází dřevěná pozorovatelna ptactva, která 
byla vystavěna koncem roku 2012. Oblast 
Lanškrounských rybníků je významným hníz-
dištěm vodního ptactva a důležitou zastávkou 
tažných ptáků. Z významných chráněných 
druhů se zde vyskytuje např. bekasina otavní, 
bukáček malý, čáp černý a bílý, hohol severní, 
chřástal vodní, orlovec říční, rákosník velký 
a mnoho druhů kachen. Najdeme zde i raka 
říčního, čolka horského, ropuchu obecnou  
i zelenou, rosničku zelenou a další druhy oboj-
živelníků. 
Pozorovatelna je bez obsluhy 
a volně přístupná
Vzdálenost od centra 2,5 km

2. Ornitologická pozorovatelna 375 m n. m.

Lanškrounské rybníky se mohou pyšnit roz-
hlednou Hláskou. Ta se nachází na vrcholu 
strmého kopce Kypuš, který cca 30 let sloužil 
jako lyžařská sjezdovka. Spodní část rozhled-
ny tvoří masivní kamenná podezdívka, na kte-
ré je vybudován dřevěný ochoz přístupný po 
vnitřním ocelovém točitém schodišti. Z výšky  
4,3 m mohou návštěvníci shlédnout vodní plo-
chu pod sjezdovkou a spatřit protilehlý pás hor  
s významnými vrcholy Suchý vrch a Buková 
hora. Rozhledna je vysoká 8,6 m a byla vysta-
věna v roce 2015. Stavba je přístupná pěšky 
po turisticky značené stezce a po stávajícím 
kruhu naučné stezky.
Rozhledna je bez obsluhy a volně přístupná
Vzdálenost od centra města 3 km

3. Hláska na Kypuši 450 m n. m.
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