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GMINA 
MIĘDZYLESIE

Gmina Międzylesie Ziemia Międzyleska o pow. 189 km², jest uroczym regionem 
górskim, usytuowanym w Otulinach Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego na wy-
sokości od 368 do 1326 m n.p.m., w obrębie dwóch makroregionów: Sudetów 
Wschodnich oraz Sudetów Środkowych, pomiędzy masywem Gór Bystrzyckich 
(Czerniec 891 m n.p.m.) od zachodu i  masywem Śnieżnika od wschodu (Mały 
Śnieżnik 1326 m n.p.m.). Kraina ta leży w  strefie dwóch klimatów: górskiego i 
podgórskiego, o dominujących cechach chłodu i wilgoci.

Obec Międzylesie s rozlohou 189 km² je půvabný horský region ležící v ochran-
ném pásmu chráněné krajinné oblasti Śnieżnicki Park Krajobrazowy v nadmořské 
výšce 368 až 1326 m, na území dvou makroregionů – Východních a Středních 
Sudet, mezi Bystřickými horami (Czerniec, 891 m n. m.) na západě a masivem 
Králického Sněžníku (Malý Sněžník, 1326 m n. m.) na východě. Panuje zde horské 
a podhorské klima s převahou chladu a vlhkosti.
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Mladkov  – wieś w Czechach, w kraju pardubickim (czes. Pardubický kraj) okres 
Uście nad Orlicą. Podgórska przygraniczna miejscowość leżąca nad Cichą Orlicą 
(czes. Tiché Orlice) na wysokości 500 – 510 m n.p.m. u południowego podnóża 
Gór Bystrzyckich na pograniczu z Górami Orlickimi. Pierwsza wzmianka o miej-
scowości pochodzi z 1367 r., kiedy zbudowano kościół dla mieszkańców związa-
nych z odkrytą w pobliżu rudą żelaza. W 1513 r. Jan Žampach z Potštejna usado-
wił tu swoją siedzibę i nad lewym brzegiem Cichej Orlicy w miejscu zwanym Biały 
zamek (czes. Bilý dům) zbudował twierdzę z parkanami (w pobliżu dzisiejszej 
elektrowni)[1]. W 1577 r. miejscowość wymieniana jest jako miasteczko z hutą 
szkła, młynem wodnym i gorzelnią. Potem do zniesienia państw dziedzicznych 
w 1848 r. własność Althannów. W środku wsi znajduje się barokowy kościół św. 
Jana Chrzciciela z 1697 r., przebudowany w latach 1732-1744, barokowa kolumna 
maryjna, figura przedstawiająca Kalwarię i figura św. Jana Nepomucena. Do dziś 
zachowało się strome grodzisko z rowami.

Mladkov – je městys nacházející se v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. 
Tato podhorská pohraniční vesnice ležící u Tiché Orlice se nachází v nadmořské 
výšce 500-510 metrů, v jižním podhůří Bystřických hor a v těsné blízkosti Orlic-
kých hor. První zmínka o obci pochází z roku 1367, kdy byl postaven kostel pro 
obyvatele, kterých osídlení probíhalo ve spojení s výskytem železné rudy. V roce 
1513 usadil zde své sídlo Jan Žampach z Potštejna a postavil na levém břehu 
Tiché Orlice, v místě zvaném ‚Bílý zámek“ (v blízkosti dnešní elektrárny), sídlo 
s parkánovým opevněním[1]. V roce 1577 byl Mladkov uváděn jako městečko 
se sklářskou hutí, vodním mlýnem a lihovarem. Pak byl to až do doby zrušení 
dědičných práv v roce 1848 majetek rodiny Althannů. V centru obce se nachází 
barokní kostel Svatého Jana Křtitele z roku 1697, přestavěn v období let 1732-
1744, barokní Mariánský sloup, sousoší Kalvarie a postava svatého Jana Nepo-
muckého. Nepatrná terénní vlna v těchto místech je snad pozůstatkem příkopu.
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Czerwona Woda (Červená Voda) jest położona w  dolinie Bruzdy Kralickiej 
(Králická brázda). To najbardziej na południe wysunięty wąska fragment Kotliny 
Kłodzkiej (Kotlina Kłodzka niemal w całości znajduje się obecnie na terytorium 
Polski). Najważniejsze szczyty to Suchy Wierch (995 m n.p.m.) i Bukowa Góra 
(958 m n.p.m.). Między nimi znajduje się obniżenie Przełęczy Czerwonogórskiej, 
na którą prowadzi serpentynowa droga nr 11 (na trasie Praga - Ostrawa) z prze-
wyższeniem 300 m. Czerwona Woda znajduje się na poziomie (wartość uśrednio-
na) 530 m n.p.m. 
W okresie letnim dużą popularnością cieszy się wieża widokowa na Krzyżowej 
Górze. Na platformę widokową prowadzi 130 schodów. Z galerii na wysokości 
25 m ponad poziomem terenu rozpościera się panorama z widokiem na Czerwoną 
Wodę, Masyw Śnieżnika, Pogórze Bukowogórskie i szczyt Jarząb (Jeřáb). W po-
bliżu wieży widokowej można zobaczyć drewniane rzeźby spod dłuta miejsco-
wego rzeźbiarza Bubáka. Pierwotnie stała tu kapliczka pątnicza Przemienienia 
Pańskiego z 1833 r. (u celu drogi krzyżowej) i drewniana restauracja dla turystów. 
Kamienny bruk wewnątrz okrągłej wiaty jest ułożony po obrysie dawnej kaplicy, 
a w miejscu ołtarza można zobaczyć wizerunek nie istniejącej już budowli. 
Ze względu na dobre warunki narciarskie Czerwona Woda jest bardzo popular-
na w okresie zimowym. Skibukovka to ciągle rozwijający się ośrodek narciarski 
z pięcioma trasami zjazdowymi. Ten nowy i nowoczesny ośrodek oferuje dwie 
najdłuższe trasy zjazdowe w Górach Orlickich i nowoczesny czteromiejscowy wy-
ciąg krzesełkowy. 
Na wschód od Czerwonej Wody znajduje się region turystyczny Jarząb (Jeřáb), 
z 26 kilometrami utrzymywanych maszynowo narciarskimi trasami biegowymi. 
Region Jarząb, do którego można dojechać samochodem, jest też idealnym miej-
scem dla wszystkich turystów ceniących sobie spokój i piękno przyrody. Punk-
ty startowe tras to Szanów (Šanov), Górna Orlica (osada w ramach Czerwonej 
Wody) i Dolna Hedecz pod Kralikami.

Červená Voda leží v údolí, které se nazývá Králická brázda. Je to nejjižnější zúžená 
část většího celku Kladské kotliny, která se v současné době rozkládá převážně v 
Polsku. Významnými vrcholy je Suchý vrch (995 m) a Buková hora (958 m). Mezi 
nimi je nepříliš výrazná sníženina, nazývaná Červenovodské sedlo, do kterého sto-
upá serpentinami hlavní silnice č. 11 (Praha - Ostrava) a překonává tu výškový 
rozdíl 300 m. Červená Voda leží v nadmořské výšce přibližně 530 m. 
V letním měsících je hojně navštěvovaným místem rozhledna na Křížové hoře. Na 
uzavřenou vyhlídkovou plošinu vede 130 schodů. Z ochozu ve výšce 25 metrů nad 
terénem se otevírají rozhledy nejen na Červenou Vodu, ale i na celý masiv Králic-
kého Sněžníku, na Bukovohorskou hornatinu a na vrchol Jeřáb. Okolí rozhledny je 
doplněné o dřevěné sochy místního řezbáře pana Bubáka. Původně zde stávala 
poutní kaple Proměnění Páně z roku 1833 a dřevěná výletní restaurace, ke kterým 
vedla křížová cesta. Půdorys kaple symbolizuje kamenná dlažba uprostřed kruho-
vého přístřešku a přímo na oltáři je možné spatřit podobu kaple. 
Červená Voda je vyhledávána i v zimním období pro dobré lyžařské podmínky. 
Skibukovka je rozvíjející horský areál, který spojuje 5 sjezdových tratí. Mladý mo-
derní areál nabízí dvě nejdelší sjezdové tratě Orlických hor a nejmodernější čtyř-
sedačkovou lanovkou. 
Východně od obce Červená Voda se nachází oblast Jeřáb. Nabízí celkem 26 km 
strojově upravovaných lyžařských stop. Je dobře dopravně dostupná a na své 
si zde přijdou především příznivci klidných výletů v nádherné přírodě. Výchozí-
mi místy jsou Šanov, Horní Orlice (místní části Červené Vody) nebo Dolní Hedeč 
u Králík.
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Miejscowość Orlické Záhoří leży w środkowej części Gór Orlickich, niedaleko gra-
nicy polsko-czeskiej. Malownicza wioska jest rajem dla wszystkich osób lubią-
cych przyrodę, idealnym miejscem na spędzenie aktywnych wakacji dla rodzin z 
dziećmi, miłośników sportu, ale także dla wszystkich, którzy lubią pogodny wy-
poczynek.
W okolicach znajduje się wiele szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych i 
tras rowerowych, w okresie zimowym regularnie utrzymywane trasy do uprawia-
nia narciarstwa biegowego, a także można tu znaleźć mnóstwo atrakcji przyrod-
niczych oraz zabytków kulturalnych i historycznych. Odwiedź tutejsze rezerwaty 
przyrody, podziwiaj obiekty architektury ludowej – chaty zrębowe rozproszone po 
okolicznych zboczach.
Miłośnicy obiektów wojskowych z okresu międzywojennego będą zachwyceni 
zwiedzaniem linii lekkich umocnień, schronów i artyleryjskich grup warownych. Z 
partii szczytowych Gór Orlickich rozciągają się niezapomniane widoki.

Mobilny przewodnik: http://m.orlickezahori.eu, http://tic.orlickezahori.eu

Orlické Záhoří naleznete ve střední části Orlických hor při polské hranici. Malebná 
vesnička je rájem pro každého milovníka přírody, ideální místo pro aktivní dovo-
lenou, pro rodiny s dětmi, nadšené sportovce, ale i pro všechny milovníky poho-
dové rekreace. V jejím okolí se nachází velké množství turistických, naučných a 
cyklistických tras, v zimě pravidelně upravované lyžařské běžecké trasy a také 
celá řada historických, přírodních a kulturních památek. Neváhejte si prohlédno-
ut zdejší přírodní rezervace a lidovou architekturu v podobě mnoha roubených 
stavení rozsetých po okolních stráních. Příznivci prvorepublikového vojenského 
opevnění zajásají nad prohlídkou zdejší linie lehkého opevnění, bunkrů a dělo-
střeleckých tvrzí. Nezapomenutelné jsou také výhledy z vrcholových partií Orlic-
kých hor.

Mobilní průvodce na http://m.orlickezahori.eu, http://tic.orlickezahori.eu
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Králíky – malowniczo położone podgórskie miasteczko, u podnóża Góry Maryjnej (Ma-
riánský kopec), z  dominantą widocznego z  daleka kościoła i  klasztoru. Historyczne 
śródmieście, z budowlami w stylu klasycystycznym i barokowym, należy do najlepiej 
zachowanych w szerokim regionie. Do najważniejszych zabytków architektonicznych 
należy kościół św. Michała Archanioła, hotel Złoty Łabędź (Zlatá Labuť), budynek ban-
ku Spořitelna i dawny ratusz z wieżą – dzisiaj Muzeum Miejskie.

Králíky – okolica
Śnieżnik (1424 m n.p.m.) – trzeci najwyższy masyw górski i jednocześnie najwyższy 
punkt graniczny europejskich zlewisk w Republice Czeskiej. Na szczycie są widoczne 
pozostałości wieży widokowej, stojącej tu w latach 1899-1973. Przy tablicy turystycz-
nej wypływa źródło Morawy, a obok fundamentów po schronisku stoi rzeźba słoniątka.
Jarząb (Jeřáb, 1003 m n.p.m.) – w pobliżu szczytu znajduje się kamienna kaplica piel-
grzymkowa św. Trójcy oraz popularne wśród turystów Schronisko Północnomorawskie 
z 1933 r.
Suchy Wierch (995 m n.p.m.) – na szczycie dostępna jest wieża widokowa o wysokości 
33 m i schronisko Chata Kramarza (Kramářova chata). Najwyższy punkt wschodniego 
grzbietu Gór Orlickich, z którego przy dobrej pogodzie można zobaczyć Śnieżkę - naj-
wyższy szczyt Republiki Czeskiej.
Umocnienia na Ziemi Kralickiej – to region z największą koncentracją umocnień z okre-
su przedwojennej Czechosłowacji.
Muzeum Wojskowe Králíky (http://www.armyfort.com) – całoroczna ekspozycja histo-
rii woskowej.
Twierdza Bouda (http://boudamuseum.com) – zabytek techniki
Twierdza Górka czes. Tvrz Hůrka (http://boudamuseum.com/tvrz_hurka.php)
Schron przeciwpiechotny K-S 14 „U Cegielni”, czes. „U Cihelny” (http://cihelna.milita-
ryclub.info/)
Inne dostępne do zwiedzania obiekty umocnień z  lat 1935-1938 w okolicy Kralików: 
schron przeciwpiechotny K-S 5 „U potoku” czes. (U Potoka), schron przeciwpiechotny 
K-S 8 „U dworca” („U Nádraží”), schron artyleryjski K-S 12b „Urwany” („Utržený”), schron 
przeciwpiechotny K-S 31 „U biesiadki” („U Besídky”) i schron przeciwpiechotny K-S 32 
„Na rożku” („Na Růžku”).

Králíky – podhorské městečko malebně situované na úpatí Mariánského kopce, jehož 
dominantou je zdaleka viditelný kostel a klášter. Historické jádro města, tvořené kla-
sicistními a barokními stavbami, patří v širokém okolí mezi nejlépe dochované. Jeho 
nejvýznamnější architektonickými památkami jsou kostel sv. Michaela Archanděla, hotel 
Zlatá Labuť, budova Spořitelny a bývalá radnice s věží – nyní městské muzeum.

Králíky – okolí:
Králický sněžník (1424 m) – třetí nejvyšší pohoří v České republice a zároveň nejvyšší 
hlavní evropské rozvodí. Na vrcholu patrné zbytky po rozhledně, která zde stávala v letech 
1899 – 1973. Při turistické značce pramen Moravy a socha slůněte u základů zbořené 
turistické chaty.
Jeřáb (1003 m) – v blízkosti kamenná mariánská poutní kaple sv. Trojice a turisty honě 
navštěvovaná Severomoravská chata z roku 1933.
Suchý vrch (995 m) – 33 m vysoká rozhledna a Kramářova chata, nejvyšší bod východního 
hřebenu Orlických hor, při dobrých povětrnostních podmínkách možno spatřit i nejvyšší 
vrchol Čech – Sněžku.
Opevnění na Králicku – pevnostní oblast s největší koncentrací objektů čs. opevnění.
Vojenské muzeum Králíky (http://www.armyfort.com) – celoročně přístupná vojensko-hi-
storická expozice.
Tvrz Bouda (http://boudamuseum.com) – kulturní památka
Tvrz Hůrka (http://boudamuseum.com/tvrz_hurka.php)
Pěchotní srub K-S 14 „U Cihelny“ (http://cihelna.militaryclub.info/)
Další veřejnosti přístupné č. pevnostní objekty z let 1935 – 1938 v okolí Králík: pěchot-
ní srub K-S 5 „U Potoka“, pěchotní srub K-S 8 „U Nádraží“, dělostřelecká pozorovatelna 
K-S 12b „Utržený“, pěchotní srub K-S 31 „U Besídky“ a pěchotní srub K-S 32 „Na Růžku“.
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Lichków (Lichkov) to malownicza podgórska wieś, rozciągająca się na wy-
sokości około 560 m n.p.m., tuż przy polsko-czeskiej granicy państwowej. 
Wieś znajduje się za południowym brzegiem Kotliny Kłodzkiej, od strony któ-
rej w stronę Czech wieją silne i chłodne wiatry. Graniczny masyw pierwotnie 
był fiordem kredowego morza, który powstał wskutek niedużego wypiętrzenia 
Masywu Śnieżnika, równocześnie ze wzniesieniem regionu kłodzkiego i srebr-
nogórskiego. W regionie Ziemi Kłodzkiej wyjątkowy jest szczyt Trójmorskiego 
Wierch i ok. 4 km, a jej wody podążają dalej aż do Morza Północnego. Wieś ma 
185 domów, a 35 z nich pełni funkcje rekreacyjne. Zameldowanych jest tu 540 
osób. Miejscowość posiada wyjątkowe warunki do rekreacji i odpoczynku, jak 
malownicza przyroda, brak tłumu turystów i czyste środowisko. Pierwsze infor-
macje o Lichkowie pochodzą ze spisów ziemskich z roku 1577. Wśród zabyt-
ków historycznych warto wspomnieć o wyremontowanym kościele św. Józefa 
Cieśli. Świątynia służy głównie do celów religijnych, ale odbywają się tam także 
koncerty i  inne wydarzenia kulturalne. Innymi zabytkami są dwa przedwojen-
ne masywne schrony przeciwpiechotne K-S-32 „Na růžku” i K-S-31 „U besídky”, 
będące obiektami lichkowskiego muzeum techniki wojskowej. W  schronach 
można zobaczyć ekspozycje mówiące o historii fortyfikacji czechosłowackich 
(Linia Beneša) i Armii Czechosłowackiej. Wieś jest bardzo aktywna społecznie 
i kulturalnie. Ważne role dla lokalnej społeczności pełni szkoła podstawowa, 
przedszkole, restauracja, świetlica, biblioteka, sklep, obiekty sportowe i wiele 
organizacji społecznych. Przez wieś przechodzi linia kolejowa nr 024, z kolejo-
wym przejściem granicznym do polskiego Międzylesia, a także droga krajowa 
oraz szereg tras rowerowych i szlaków turystycznych. Ciekawą atrakcją tury-
styczną są suche poldery na Cichej Orlicy i na Potoku Liptowskim.

Lichkov je malebná podhorská obec rozkládající se v průměrné nadmořské výš-
ce 560 metrů nad mořem, u státní hranice s Polskou republikou. Katastr obce 
leží za jižním břehem Kladské kotliny, ze které vanou do Čech silné a studené 
severní větry. Hraniční masiv je původní fjord tehdejšího křídového moře, který 
vznikl nepatrným vzdutím masivu Kralického Sněžníku s rozsochou Kladskou a 
Stříbrnickou. V rozsoše Kladské je zajímavý vrch Klepý, vysoký 1145 m, který 
je rozvodím, odkud odtéká voda do tří moří. Pod ním pramení Lipkovský potok, 
který se asi po 12 km vlévá, na východním okraji Lichkova, do Tiché Orlice. Ta 
protéká asi 4 km dlouhou vsí a její vody pokračují dál až do Severního moře. 
V  obci je 185 domů, z toho 35  je rekreačních. Trvale zde žije 540 obyvatel. 
Pro malebnou přírodu, poměrně málo frekventovanou oblast a čisté životní 
prostředí je obec předurčena zejména pro rekreaci a odpočinek. První zprávy 
o Lichkově se v zemských deskách objevují již v roce 1577. Z historických 
památek obce můžeme jmenovat opravený kostel sv. Josefa – dělníka, který 
je kulturní památkou. Využíván je zejména k bohoslužbám, současně se zde 
pořádají i koncerty a další kulturní akce. Další památkou jsou dva předválečné 
těžké pěchotní sruby K-S-32 „Na růžku“ a K-S-31 „U besídky“, které jsou součástí 
lichkovského vojenského muzea. V objektech jsou umístěny expozice mapující 
historii Československého opevnění a Československé armády. V obci panuje 
čilý kulturní a společenský život, zejména díky základní škole a školce, restau-
raci a kulturnímu sálu, knihovně a prodejně, několika obecním sportovištím a 
mnoha spolkům. Obcí prochází železniční trať č. 024 s železničním hraničním 
přechodem do polského Miedzylesie, dále krajská silnice, řada cyklistických a 
turistických stezek. Zajímavým turistickým cílem jsou suché poldry na Tiché 
Orlici a na Lipkovském potoce.
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