
Rychnov nad Kněžnou

Kłodzko

WŁODZICKA GÓRA JEST NAJWYŻSZYM SZCZYTEM 
WZGÓRZ WŁODZICKICH, POŁOŻONYCH W SUDE-
TACH ŚRODKOWYCH. MA WYSOKOŚĆ 757 M N.P.M. 
WZNIESIENIE TO ZNAJDUJE NAD MIEJSCOWOŚCIĄ 
ŚWIERKI. 

Na jego szczycie, w 2018 roku, w ramach projektu pn. „Pol-
sko-Czeski Szlak Grzbietowy – Część Wschodnia”, powstała 
wieża widokowa, która została odbudowana na gruzach 
pierwszej wieży, wybudowanej w 1927 roku. Użyte mate-
riały oraz obecny wygląd wieży nawiązują bezpośrednio 
do pierwowzoru. Wieża liczy sobie ponad 17 metrów, zaś 
na wysokości 15 metrów znajduje się taras widokowy, który 
jest w stanie pomieścić 10 osób. Ze szczytu rozciąga się prze-
piękny widok na Góry Sowie, z Wielką Sową, Małą Sową 
i Włodarzem, nieco dalej zobaczymy niektóre szczyty Gór 
Wałbrzyskich oraz pasma Gór Suchych. Bezpośrednio przy 
wieży przygotowano dla turystów palenisko oraz ławy do 
siedzenia. Obiekt otwarty jest dla zwiedzających przez 7 dni 
w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Dla turystów-kolekcjo-
nerów w wieży została umieszczona specjalna, pamiątkowa 
pieczątka.

Aby dostać się na szczyt Włodzickiej Góry można skorzystać  
z wytyczonych szlaków:
> zielonego, który prowadzi od stacji PKP Świerki Dolne – 
jest to trasa najkrótsza ze stromym odcinkiem do pokonania 
(ok. 2 km) 
> czerwonego, prowadzącego z Ludwikowic Kłodzkich, przez 
Pardelówkę, Świerki do Rozdroża pod Włodzicką Górą – trasa 
nieco dłuższa i łatwiejsza, niż poprzednia (ok. 8 km)

WIEŻA WIDOKOWA 
NA WŁODZICKIEJ GÓRZE
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50°37‘32.134“N, 
16°26‘1.253“E
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Podoba rozhledny 
ve 20. letech 20. století 
a její pozůstatky /
Wieża widokowa 
w latach 20. XX wieku 
i jej pozostałości

OTEVÍRACÍ DOBA
bez omezení 

Termín dokončení – 10/2018

Parkoviště: Świerki
> dále po zelené značce (1,8 km)
Świerki Kłodzkie, nám. Jana Pavla II
> dále po červené značce (1,9 km)
Ludwikowice Kłodzkie
> dále po červené značce (3,9 km)

GODZINY OTWARCIA 
całodobowo
 
Termin zakończenia budowy – 10/2018 r. 

Parkingi: Świerki
> dalej zielonym szlakiem (1,8 km)
Świerki Kłodzkie, nám. Jana Pavla II
> dalej czerwonym szlakiem (1,9 km)
Ludwikowice Kłodzkie
> dalej czerwonym szlakiem (3,9 km) 

757 m n. m.
757 m p. m.

17
 m

15
 m

WŁODZICKÁ HORA JE NEJVYŠŠÍ VRCHOL WŁODZICKÉ 
PAHORKATINY (WZGÓRZA WŁODZICKIE) VE STŘE-
DOSUDETSKÉ OBLASTI. JEJÍ NADMOŘSKÁ VÝŠKA JE 
757 M. TOTO VYVÝŠENÍ SE NACHÁZÍ NAD OSADOU 
ŚWIERKI. 

Na jeho vrcholu byla v rámci projektu „Česko-polská Hřebe-
novka – východní část“ v roce 2018 postavena rozhledna, která 
stojí v místě dřívější rozhledny z roku 1927. Použitý materiál  
a současný vzhled rozhledny přímo navazují na původní stav-
bu. Rozhledna je přes 17 metrů vysoká a ve výšce 15 metrů 
se nachází vyhlídková plošina, na které je místo pro 10 osob. 
Nabízí se odtud krásný výhled na Soví hory s Velkou Sovou, 
Malou Sovou a Włodarzem, a ve větší vzdálenosti na některé 
vrcholy Valbřišských hor a Javoří hory (pol. Góry Suche). Pří-
mo u rozhledny mají návštěvníci možnost využít místo k tábo-
ráku a k posezení. Objekt je návštěvníkům přístupný 24 hodin 
denně 7 dní v týdnu. Pro návštěvníky-sběratele je na rozhledně  
k dispozici speciální pamětní razítko.

Na vrchol Włodzické hory se dostanete po značených stezkách:
> zelené, která vede od železniční zastávky Świerki Dolne – jedná 
se o nejkratší trasu se strmým úsekem (cca 2 km) 
> červené z Ludwikowic Kłodzkých přes Pardelówku, Świerki k roz-
cestí pod Włodzickou horou – trasa je delší, ale méně náročná než 
ta předchozí (cca 8 km)
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ROZHLEDNA 
NA WŁODZICKÉ HOŘE
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