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Aby wyruszyć na Ruprechticky Špičak bardzo dobrym punktem wyjściowym jest schronisko 
Andrzejówka koło Rybnicy Leśnej. Tylko, że tam zwykle jest sporo ludzi. Jeśli chcemy ciszy, 
spokoju i obcowania z przyrodą we własnym gronie to lepszym miejscem startowym będzie 
wieś Trzy Strugi albo wieś Radosna. Dojechać tam możemy od Strony Głuszycy kierując się 
na Łomnicę. Za Łomnicą droga się rozwidla i możemy wybrać w której wsi zostawimy 

samochody.   Jeśli w Radosnej, to mamy bli-
żej do celu. Ruszamy pieszo polną drogą w 
kierunku południowym kierując się w stronę 
granicy państwowej – aż dotrzemy do zielo-
nego szlaku turystycznego biegnącego wzdłuż 
granicy po polskiej stronie. Po czeskiej stronie 
prawie równolegle biegnie szlak niebieski. 
Idąc niebieskim szlakiem w kierunku zachod-
nim pokonujemy kolejne wzniesienia i obni-
żenia. Mijamy Javorovy Vrch (708m npm), 
Płoniec i przede wszystkim szczyt Široký 
(839m npm). 



Ostatnie dość strome podejście doprowadzi nas na ogołocony z drzew Ruprechticky Špičak 
(880m npm). Jest to najwyższe wzniesienie czeskiej części Gór Suchych (pasma Gór Kamien-
nych), które tam nazywają się Javoři hory. Granica państwowa przechodzi 10 m poniżej 
szczytu. Na szczycie ustawiona jest stalowa wieża telekomunikacyjna wysokości 32m, z ogól-
nodostępnym tarasem widokowym, zbudowana w 2002 roku.   

Widok jaki rozciąga się z wieży wynagradza wy-
siłek. Z jej platformy można podziwiać dolinę 
rzeki Stěnavy, Broumovské stěny (Broumowskie 
ściany), a po polskiej stronie, oprócz Gór Suchych 
z Waligórą, przy dobrej widoczności można do-
strzec również szczyty Karkonoszy ze Śnieżką i 
Góry Sowie.   
Po odpoczynku i ognisku na szczycie ruszamy w 
dół, najpierw w kierunku północnym wzdłuż gra-
nicy, a następnie odbijamy na wschód od granicy, 
i maszerujemy leśną drogą w dolinie pomiędzy 
Ruprechtickym Špičakiem a Granicznikiem, w 
kierunku Radosnej. Po drodze mijamy stary cmen-
tarz, o którego istnieniu kiedyś w tym miejscu 
świadczy jedyny, zachowany żeliwny krzyż z da-
jącą się odczytać datą 1860.  
Wędrując tą drogą dojdziemy do wsi, gdzie 
czekają nasze samochody.  
 

 
 
 
 
 
 


