NIEDALEKO RADKOWA, NA WZNIESIENIU NA
WYSOKOŚCI 450 M N. P. M. ZNAJDUJE SIĘ PUNKT
WIDOKOWY CZYNNY JUŻ OD POCZĄTKU XX
WIEKU. W 2019 ROKU ZBUDOWANO TU NOWĄ
PLATFORMĘ, GDZIE MOŻNA WYPOCZYWAĆ
I PODZIWIA WIDOKI NA OKOLICE.

Platforma jest dostępna przez cały rok bez ograniczeń. Można tu dotrzeć drogą z ulicy Grunwaldzkiej w Radkowie lub
szlakiem prowadzącym od zalewu, gdzie można zostawić
samochód na dużym parkingu.

Gdy zawitamy w te okolice, warto zwiedzić też inne ciekawe
miejsca. Jednym z nim jest Szczeliniec Wielki z wieloma punktami i tarasami widokowymi, urokliwymi labiryntami skalnymi
oraz formami skalnymi o fantazyjnych kształtach przypominającymi ludzi, zwierzęta i różne przedmioty, sięgającymi do 60 m
wysokości. W Wambierzycach polecamy zwiedzić Sanktuarium
Matki Bożej, barokowy obiekt z piękną elewacją oraz najstarszą
ruchomą szopką w Polsce. Nieco dalej, w miejscowości Suszyna, stoi wieża widokowa Suszynka o wysokości 27 m, obudowana piaskowcem. Po pokonaniu 140 schodów można podziwiać
widok na Góry Stołowe, Ściany Broumowskie, Górę św. Anny,
Górę Wszystkich Świętych, Góry Bardzkie, Góry Orlickie,
Góry Sowie, Góry Złote oraz Masyw Śnieżnika.

Radków

Z platformy w kształcie elipsy roztaczają się widoki na panoramę Gór Stołowych i Ścian Broumowskich. Ponadto jak
na dłoni widać stąd Zalew Radkowski, liczący 1 km długości
i 300 m szerokości. Zbudowano go w latach 70. XX wieku
i mogą z niego korzystać wszyscy miłośnicy aktywnego wypoczynku.
50°30‘15.616“N,
16°22‘23.906“E
Kłodzko
Rychnov nad Kněžnou
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NEDALEKO MĚSTA RADKÓW SE VE VÝŠCE 450 M N. M.
NACHÁZÍ VYHLÍDKOVÉ MÍSTO, VYUŽÍVANÉ JIŽ OD
POČÁTKU 20. STOLETÍ. V ROCE 2019 ZDE BYLA VYBUDOVÁNA NOVÁ TERASA SLOUŽÍCÍ K ROZHLEDU
DO KRAJINY A TAKÉ K ODPOČINKU.
Platforma ve tvaru elipsy nabízí panorama Stolových hor
a Broumovský stěn. Zároveň je odtud jako na dlani Radkovská
přehrada o délce 1 kilometr a šířce 300 metrů, vybudovaná
v 70. letech 20. století, kterou mohou využít všichni se zájmem
o aktivní odpočinek.
Terasa je přístupná celoročně bez omezení. Pro návštěvu je
možné využít přístupovou cestu z ulice Grunwaldzka v Radkově nebo stezku vedoucí od přehrady, kde je možné zanechat
auto na rozlehlém parkovišti.

Při návštěvě tohoto kraje nezapomeňte zavítat také na další zajímavá místa. Jedním z nich je Velká Hejšovina zahrnující řadu vyhlídek a vyhlídkových teras, působivých skalních labyrintů a masivů připomínajících lidi, zvířata i různé předměty, které dosahují
výšky až 60 metrů. V obci Wambierzyce nesmíte minout baziliku
Matky Boží, barokní stavbu s působivou fasádou, kde se nachází
nejstarší mobilní vánoční betlém v Polsku. O něco dál se v obci
Suszyna nachází rozhledna „Suszynka“, věž vysoká 27 metrů, obložená pískovcem, kde vás po překonání 140 schodů čeká výhled
na Stolové hory, Broumovské stěny, Horu sv. Anny, Horu Všech
svatých, Bardské hory, Orlické hory, Soví hory, Zlaté hory a Králický Sněžník.

Vyhlídková terasa
na Velké Hejšovině /
Tarasy widokowe
na Szczelińcu Wielkim

OTEVÍRACÍ DOBA
bez omezení
Termín dokončení – 9/2019
Parkoviště: ul. Grunwaldzka
> dále po nové přístupové cestě (1,3 km)
u Radkovské nádrže
> dále po modré značce a Stezce od nádrže
k vyhlídce (1 km) (Ścieżka z zalewu
do punktu widokowego)

450 m n. m.
450 m p. m.

Cyklotrasa v okolí:
č. 4000 Okruh Stěny

GODZINY OTWARCIA
całodobowo
Termin zakończenia budowy – 9/2019 r.
Parkingi: ul. Grunwaldzka
> dalej nowym szlakiem prowadzącym do wieży (1,3 km)
przy Zalewie Radkowskim
> dalej niebieskim szlakiem i ścieżką od zalewu do punktu
widokowego (1 km)
Szlak rowerowy w okolicy:
nr 4000 Pętla Ściany
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