
Rychlebské hory 

23. – 25. 8. 2020 

Dlouho plánované a stále 

odkládané Rychelbské hory 

jsme konečně navštívili díky 

dobré předpovědi počasí 

23.8.2020. Poznávání krás 

této lokality jsme si 

naplánovali především na 

kolech, ale i pěšky.  

Ubytování jsme zvolili 

v kempu Bobrovník v Lipové 

Lázních. Poloprázdný kemp 

(mimo chatky) je stále ve 

stejném stavu jako před 30 

lety. Všechno je ale funkční, 

teplá voda stále k dispozici a 

za sprchu zaplatíte 5 nebo 

10 Kč podle toho, jak dlouho 

se chcete sprchovat. Za noc 

jsme ve trojku zaplatili 609 

Kč. 

 První výlet jsme začali v pondělí v Javorníku okruhem po cyklotrasách ze zámku 

Javorník přes zámecký park ke kapli sv. Antonína. Odtud pak na vyhlídkovou skálu 

Čertova kazatelna a zříceninu hradu Rychleby. Úvozovou lesní cestou pak 

pokračovala trasa do Račího údolí k nádherné secesní Tančírně, která byla 

postavena v roce 1907 a sloužila jako výletní místo. Totálně po válce zchátrala, až ji 

opravili nadšenci a památkáři před pěti lety a dnes již slouží veřejnosti. Po návratu 

do Javorníku jsme bohužel nemohli navštívit zámek, protože bylo pondělí. Přesunuli 

jsme se proto do Žulové a na kolech projeli údolí Stříbrného potoka k Nýznerovským 

vodopádům a potom zpět do Žulové.  Na kolech jsme tak ujeli 22 km. V Žulové nám 

pak ještě čas dovolil pěší výstup na Boží horu. Vede tam stezka kolem bývalého 

hradu a pak podél křížové cesty až na vrchol k poutnímu kostelu P. M. Bolestné. 

Jsou odtud také krásné výhledy do okolí s informačními tabulemi s názvy okolních 

kopců. 

V úterý jsme se přesunuli do Zlatých hor a odtud vyšlapali na kolech k jedné z 

největších atrakci v okolí – poutního kostela P. M. Pomocné. Také tato stavba byla 

za minulého režimu ponechána devastaci a nakonec odstřelena. Znovu byl areál 

vystaven v roce 1995. V areálu je i stánek s občerstvením a suvenýry, tak jsme tu 

zůstali na kafíčko. Odtud jsme se vrátili po 18 km do Zlatých hor přes Zámecký 

vrch. 

Do Rožnova jsme odjeli ještě tentýž den, protože ve čtvrtek nás čekal odjezd do 

Vysokých Tater. 

Srpen 2020  
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