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Nacházíme se poblíž soustavy skalních útvarů zvaných Medvědí kámen (na jedné ze skal můžeme vidět tab-
ulku s nápisem „Bern stein 1859“). Skály tvoří vedlejší vrch Studničného vrchu (991,6 m n.m.), v nejvyšší části 
Sokolského hřbetu, který je orografickým podcelkem Rychlebských hor. Skály nejsou opatřeny žádnou vyhlíd-

kovou plošinou, ale je z nich při dobré viditelnosti překrásný výhled na značnou část celého horstva Rychlebských hor. 
Lze zde spatřit převážnou část Hornolipovské hornatiny, které dominuje nejvyšší hora Smrk (1.125,4 m n.m.) a dále Lví 
hora (1.040 m n.m.). V popředí lze spatřit horu Smrčník s vápencovými lomy. Napravo probíhá hřbet Travenské hornatiny  
s nejvyšším Špičákem (957,2 m n.m.) až po Borůvkovou horu (899,0 m n.m.), na jejímž vrcholu stojí rozhledna. Naopak, na jihozápadě 
lze spatřit vrcholy sousedního pohoří Hrubého Jeseníku, zejména masív Keprníku (1422,8 m n.m.) a Šeráku (1350,8 m n.m.).

Horopis Rychlebských hor
Toto pohoří se nachází převážně na území tzv. „Západního Slezska“, pouze jeho nejzápadnější část je na území Moravy. Rozkládá se na 
území okresů Jeseník a Šumperk, které spadají do Olomouckého kraje. Název tomuto horstvu dala zřícenina hradu Rychleby u Javorníka. 
Hlavní hřbet probíhá po státní hranici s Polskem a celé Rychlebské hory se dělí na tři hornatiny – Hornolipovskou, Travenskou a Sokol-
ský hřbet. Rychlebské hory mají střední nadmořskou výšku 644,7 m n.m. a tvoří je soustava ker, pokleslých proti Hrubému Jeseníku 
a Králickému Sněžníku, avšak vyzdvižených nad nižší terén na severovýchodě. Proti Vidnavské nížině jsou zde omezeny nápadným  
a vysokým zlomovým svahem. Nejvyšším podcelkem je Hornolipovská hornatina, která pokračuje na polském území jako Góry Bi-
alskie. Nejvýš položená je plošina kolem státní hranice s výškou přes 1100 m n.m. s nejvyšší horou Smrkem (1.125,4 m). Mezi další 
vrcholy přesahující výšku 1.000 m n.m. patří Travná hora (1.120,4 m), Brousek (1.114,9 m), Polská hora (1.105,7 m), Kuník (1.078,4), 
Jivina (1.076,0), Trnová hora (1.059,7 m), Studený (1.041,8 m), Lví hora (1.040,1 m), Stolec (1.034,0 m), Výhled (1.030,0 m) a Liščí hora 
(1.007,0 m). Z nejvýše položené plošiny Smrku vybíhá několik rozsoch a hřbet, který tvoří státní hranici s Polskem. Tento hlavní hřbet 
je téměř celý součástí Travenské hornatiny. Vynikají z něj pohraniční hory Špičák (957,2 m) a Borůvková hora (899,0 m). Za sedlem 
Na Pomezí (576 m) začíná Sokolský hřbet, který probíhá kolmo k hlavnímu hřbetu. Jméno má podle Sokolího vrchu (967,3 m), nejvyšší 
horou je Studničný (991,6 m). Směrem na severovýchod se hřbet postupně snižuje.
Rychlebské hory sousedí na jihozápadě s Králickým Sněžníkem, od kterého jej odděluje Kladské sedlo a dále s Hanušovickou vrcho-
vinou, od níž ji oddělují níže položené plošiny táhnoucí se od Starého Města pod Sněžníkem směrem na východ k Ramzové. Na jihu 
sousedí s pohořím Hrubého Jeseníku, přičemž hranice probíhá Ramzovským sedlem a údolím vedoucí přes Lipovou a Jeseník. Na 
východě jsou odděleny od Zlatohorské vrchoviny údolím řeky Bělé.

Znajdujemy się w pobliżu zespołu formacji skalnych zwanych Medvědí kámen, czyli Niedźwiedzia Skała (na jednej ze skał 
możemy zobaczyć tablicę z napisem „Bären stein 1859“). Skały tworzą sąsiedni szczyt Studničnego vrchu (991,6 m n.p.m.), 
w najwyższej części Sokolskiego hřbetu, który jest częścią geomorfologicznej całości Gór Złotych (czes. Rychlebské hory). 
Na skałach nie ma żadnej platformy widokowej, ale przy dobrej widoczności rozciąga się z nich przepiękny widok na 

znaczną część całych Gór Złotych. Można stąd dojrzeć większość Hornolipovskiej hornatiny, nad którą wznosi się najwyższa góra 
Smrek, czes. Smrk (1.125,4 m n.p.m.) i dalej Lví hora, czyli Góra Lwia (1.040 m n.p.m.). Na pierwszym planie widać górę Smrčník  
z kamieniołomami wapienia. Po prawej biegnie grzbiet Travenskiej hornatiny z najwyższym Špičákiem (957,2 m n.p.m.) aż po Borůvkovą 
horę (899,0 m n.p.m.), na której szczycie stoi wieża widokowa. Po przeciwnej stronie, na południowym zachodzie dojrzymy szczyty 
sąsiedniego pogórza Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jesenik), szczególnie masyw Keprníka (1422,8 m n.p.m.) i Šeráka (1350,8 m n.p.m.).

Orografia Gór Złotych
Pogórze to znajduje się w przeważającej części na obszarze tzw. „Zachodniego Śląska”, tylko jego najbardziej zachodnia część jest na 
obszarze Moraw. Leży na terenie powiatów Jeseník i Šumperk, które wchodzą w skład kraju ołomunieckiego. Czeska nazwa tych gór 
„Rychlebské hory” pochodzi od ruin zamku Rychleby koło Javorníka. Główny grzbiet biegnie po granicy z Polską, a całe Góry Złote dzielą 
się na trzy górskie całości - – Hornolipovską hornatinę, Travenską hornatinę i Sokolský hřbet. 
Góry Złote mają średnio 644,7 m wysokości nad poziomem morza, tworzy je zespół płyt skalnych, opadających w stosunku do Wysokiego 
Jesionika i Śnieżnika (czes. Králický Sněžník), jednak wznoszących się ponad niższy teren na północnym wschodzie. Od strony Vidnavs-
kiej nížiny są ograniczone rzucającym się w oczy, wysokim zboczem powstałym na uskoku. Największą podjednostką geomorfologiczną 
jest Hornolipovská hornatina, która na terytorium Polski przechodzi w Góry Bialskie. Najwyżej położony jest płaskowyż wokół granicy 
państwa na wysokości 1100 m n.p.m., z najwyższą górą Smrekiem (1125,4 m). Szczytami przekraczającymi wysokość 1000 m n.p.m. 
są także Travná hora (1.120,4 m), Brousek (1.114,9 m), Polská hora (1.105,7 m), Kuník (1.078,4), Jivina (1.076,0), Trnová hora (1.059,7 
m), Studený (1.041,8 m), Lví hora (1.040,1 m), Stolec (1.034,0 m), Výhled (1.030,0 m) i Liščí hora (1.007,0 m). Z najwyżej położonego 
płaskowyżu Smreku wznosi się kilka mniejszych gór i grzbiet, który tworzy granicę z Polską. Ten główny grzbiet jest prawie w całości 
częścią Travenskiej hornatiny. Wznoszą się nad nią pograniczne góry Špičák (957,2 m) i Borůvková hora (899,0 m). Za przełęczą Na 
Pomezí (576 m) zaczyna się Sokolský hřbet, który biegnie prostopadle do głównego grzbietu. Nazwa pochodzi od Sokolego vrchu (967,3 
m), najwyższą górą jest Studničný (991,6 m). W kierunku północnego wschodu grzbiet stopniowo się obniża.
Góry Złote sąsiadują na południowym zachodzie ze Śnieżnikiem, od którego oddziela je Przełęcz Kłodzka i dalej z Hanušovicką vrchoviną, 
od której oddzielają je położone niżej płaskowyże ciągnące się od Starego Města pod Sněžníkiem w kierunku na wschód do Ramzovej. Na 
południu sąsiadują z pogórzem Wysokiego Jesionika, przy czym granica przebiega przez przełęcz Ramzovké sedlo i dolinę prowadzącą 
przez Lipovą i Jeseník. Na wschodzie od Zlatohorskiej vrchoviny (Góry Opawskie) są oddzielone doliną rzeki Bělej.
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