Ma ona konstrukcję drewnianą, z kamienną podstawą, która została wykończona rodzimym łupkiem, tym samym,
którego użyto przy budowie historycznego schroniska na
Orlicy. Dolna kamienna część wieży służy jako schronienie
dla wędrowców. Zlokalizowane są tu ławy ze stołami, miejsca postojowe dla rowerów, a także osłonięte pomieszczenie, które pozwoli uchronić się przed wiatrem, deszczem
czy śniegiem. Wieża posiada trzy podesty spoczynkowe.
Z ostatniej, głównej platformy widokowej rozpościera się
przepiękny widok na Góry Orlickie, Bystrzyckie, Stołowe,
Sowie, Bardzkie, Masyw Śnieżnika i wiele wiele innych. Przy
bardzo dobrych warunkach pogodowych, turyści mają szansę podziwiać Karkonosze oraz oddaloną o ponad 60 kilometrów w linii prostej Śnieżkę! Lokalizacja wieży sprawia, że
jest ona dostępna dla każdego turysty, bez względu na jego
stopień zaawansowania turystyki górskiej. Na szczyt można
wjechać również rowerem, zarówno od strony polskiej, jak
i czeskiej. Warto dodać, że tuż obok wieży rozpoczyna się
jedna z dusznickich pętli singletracków, którymi możemy
zjechać aż do centrum Dusznik-Zdroju. Zimą miłośnicy nart
biegowych mogą dotrzeć tu trasami od Kamienia Rubartscha
i dalej ruszyć w kierunku Masarykovej Chaty.

Będąc w Dusznikach-Zdroju, poza samą wieżą warto odwiedzić: Muzeum Papiernictwa, dusznicki rynek, Park Zdrojowy czy
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina. Na turystów ceniących sobie
aktywny wypoczynek czeka Torfowisko pod Zieleńcem, Schronisko Górskie PTTK Pod Muflonem, ruiny Zamku Homole. Ten
region ziemi kłodzkiej jest atrakcyjny zarówno dla osób ceniących sobie odpoczynek w ciszy, jak i dla amatorów aktywnego
spędzania wolnego czasu. Jest warty odwiedzenia o każdej porze
roku.
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WIEŻA WIDOKOWA NA ORLICY JEST ZLOKALIZOWANA W MIEJSCU DAWNEGO SCHRONISKA
I DREWNIANEJ WIEŻY WYBUDOWANEJ PRZEZ
HEINRICHA RÜBARTSCHA W XIX WIEKU.
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ROZHLEDNA NA VRCHMEZÍ STOJÍ V MÍSTĚ PŮVODNÍ
HORSKÉ CHATY A DŘEVĚNÉ ROZHLEDNY POSTAVENÉ V 19. STOLETÍ HEINRICHEM RÜBARTSCHEM.
Má dřevěnou konstrukci postavenou na kamenném základě,
který je obložen místní břidlicí, stejnou, která byla použita
k výstavbě historické chaty na Vrchmezí. Dolní kamennou část
rozhledny mohou výletníci využít jako přístřeší. Jsou zde lavice
a stoly, stojany na kola a také zakrytá místnost, kde je možné
se schovat před větrem, deštěm nebo sněhem. Rozhledna má
tři vyhlídkové plošiny. Z poslední, hlavní vyhlídkové plošiny se
naskýtá překrásný výhled na Orlické, Bystřické, Stolové, Soví
a Bardské hory, Králický Sněžník a řadu dalších. Za velmi příznivých povětrnostních podmínek mohou návštěvníci obdivovat Krkonoše a Sněžku vzdálenou přes 60 km vzdušnou čarou!
Díky svému umístění je rozhledna dostupná pro každého turistu, bez ohledu na jeho pokročilost v horské turistice. Na vrchol
můžete vyjet na kole jak z české, tak z polské strany. Je vhodné
dodat, že přímo u rozhledny začíná jeden z dušníckých singletrackových okruhů, kterými můžete sjet dolů až do centra
lázní Dušníky. V zimě zde můžete dojet na běžkách trasami od
Rubartshova kamene a pak pokračovat směrem k Masarykově
chatě.

Kromě rozhledny doporučujeme v Dušníkách návštěvu Papírenského muzea, náměstí, Lázeňského parku a Chopinova divadla.
Příznivci aktivního odpočinku mohou navštívit rašeliniště Torfowisko pod Zieleńcem, horskou chatu Pod Muflonem či zříceninu
hradu Homole. Region Kladska je atraktivní jak pro osoby, které
oceňují odpočinek v tichu, tak pro příznivce zážitkových volnočasových aktivit. Stojí za návštěvu v každém ročním období.

OTEVÍRACÍ DOBA
bez omezení
Termín dokončení – 11/2020
Parkoviště: Zieleniec AWF
> dále po zelené značce (1,8 km)
rozcestí Klimšák
> dále po červené značce (3,9 km)
Šerlich – sedlo
> dále po červené značce (5,3 km)
Šerlišský mlýn
> dále po modré, zelené a červ. značce (4,1 km)
Cyklotrasy v okolí:
č. 4071 Kladské sedlo – Čihalka
Singletrack Glacensis Duszniki-Zdrój
č. 4035 Peklo – Čihalka (CZ/PL)

25,5 m
17,7 m

ROZHLEDNA

Gmina
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1084 m n. m.
1084 m p. m.

GODZINY OTWARCIA
całodobowo
Termin zakończenia budowy – 11/2020 r.
Parkingi: Zieleniec AWF > dalej zielonym szlakiem (1,8 km)
rozdroże Klimšák > dalej czerwonym szlakiem (3,9 km)
Šerlich – przełęcz > dalej czerwonym szlakiem (5,3 km)
Šerlišský mlýn > dalej niebieskim, zielonym i czerwonym
szlakiem (4,1 km)
Szlaki rowerowe w okolicy:
nr 4071 Przełęcz Płoszczyna – Čihalka
Singletrack Glacensis Duszniki-Zdrój
nr 4035 Peklo – Čihalka (CZ/PL)
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Chata a rozhledna na Vrchmezí ve 40. letech 20. století /
Schronisko i wieża widokowa na Orlicy w latach
40. XX wieku

