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Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřena na CHKO Orlické hory a Podorlicko. 

Konkrétně jsou uvedeny informace o poloze, charakteristice, vodstvu a půdních 

poměrech chráněné krajinné oblasti. Dále je zmíněna místní geologii a 

geomorfologii, ohroţené druhy fauny a flóry i současné problémy oblasti. Za 

povšimnutí jistě stojí, program osvěty veřejnosti, plány správy CHKO do budoucna 

a turistická obliba a moţnosti CHKO. Samostatnou kapitolou práce je území 

Podorlicka jako turistického mikroregionu s důrazem na kulturní, technické, 

přírodní i společenské zajímavosti. V poslední části je navrţen program pro aktivní 

rodinnou dovolenou na území Orlických hor a Podorlicka. 
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Summary: 

This bachelor’s thesis is clued-up PLA Eagle Mountains and Foothills. Specifically 

are listed informations about position, specifications, waters, soil conditions of 

protected landscape area. It is also mentioned geology and geomorphology, 

endangered species of fauna and flora and the currant problems of the area. 

Remarkable well worth the program of public awareness, the future plans of PLA 

and turist popularity and options of PLA. The separate chapter of thesis is territory 

of Foothills as tourist microregion with emphasis on cultural, technical, natural and 

social attractions. In the last part is designed program for active family vacation in 

the Eagle Mountains and Foothills. 
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Seznam použitých zkratek 

CHKO – chráněná krajinná oblast 

OH – Orlické hory 

PP – přírodní památka 

PR – přírodní rezervace 

NPR – národní přírodní rezervace 

NS – naučná stezka 

AOPK ČR – agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vod 
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1 Úvod, cíl práce 
 

Orlické hory, Podorlicko, CHKO Orlické hory, to vše jsou pojmy veřejnosti 

vesměs známé. Málokdo však jejich území navštíví. Většina účastníků 

cestovního ruchu dá přednost lokalitám „vyhlášenějším“. Dalo by se říct, ţe 

Orlické hory a Podorlicko jsou takovou pomyslnou „Popelkou“ mezi turistickými 

regiony v České republice a dle mého názoru je to víc neţ škoda. Jelikoţ jsou 

Orlické hory mým domovem, rozhodla jsem se blíţe Vás seznámit se zdejšími 

malebnými přírodními scenériemi, které ukrývají mnoţství pozoruhodných a 

především chráněných druhů fauny a flóry, vybízejí k návštěvě četných 

technických, historických, kulturních i přírodních památek a zvou k účasti na 

rozličných akcích zaměřených na místní kulturu, tradici a zvyklosti.  
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2 Charakteristika území 

 

2.1 Lokalizace a vymezení chráněné krajinné oblasti (CHKO) 
Orlické hory 

 

  

 
Obrázek 1 – Lokalizace CHKO Orlické hory (Internet 4).  

  

 CHKO Orlické hory se nachází na severovýchodě České republiky na 

území Královéhradeckého a Pardubického kraje (Obr. 1). Svým územím zasahuje 

do okresu Rychnov nad Kněţnou a na jihovýchodě malou částí do okresu Ústí nad 

Orlicí. Celková výměra CHKO činí 204 km2, zahrnuje 40 katastrálních území a 

dalších 24 je jeho hranicí děleno. Hranice oblasti je na severovýchodě vymezena 

státní hranicí s Polskem. Na severu aţ severovýchodě je přirozenou hranicí tok 

řeky Divoké Orlice, západní a jihozápadní hranice probíhá příbliţně po linii 

Olešnice v Orlických horách – Sedloňov – Skuhrov nad Bělou  Uhřínov pod 

Deštnou – Pěčín – Rokytnice v Orlických horách – Bartošovice v Orlických horách 

– Klášterec nad Orlicí (Hájek a kol., 2002). 

           CHKO 

           NP, CHKO Šumava 

           vojenský újezd 

           NPR, NPP 
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2.2 Legislativa a základní údaje 
 

 CHKO Orlické hory jako regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a 

krajiny ČR (AOPK ČR) byla vyhlášena Ministerstvem kultury ČR výnosem MK č. 

16369/69 ze dne 28. 12. 1969. Stejně jako celá AOPK ČR se řídí řadou zákonů, 

vyhlášek a nařízení. Jako instituce působící v oblasti ochrany přírody se opírá 

především o zákon číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Současným vedoucím správy CHKO je Ing. David Rešl. Sídlo správy CHKO 

se nachází v Rychnově nad Kněţnou, ulice Dobrovského 332. Výkon státní správy 

podporuje odbornou činnost a ekologickou výchovou. 

- CHKO Orlické hory se rozkládá na téměř 204 km2.  

- Nadmořská výška se pohybuje od 416 do 1 115 m n m.  

- Nejniţší bod je na řece Bělé 416 m n m.   

- Nejvyšším vrcholem je Velká Deštná 1 115 m n m.  

- Na území CHKO se nachází 21 maloplošných zvláště chráněných území.  

- Celé území CHKO je chráněnou oblastí přirozené akumulace vody. 

- V Orlických horách a Podorličí je zatím navrţeno 17 lokalit soustavy 

NATURA 2000 (Hájek a kol., 2002). 

 

2.3 Geologie a geomorfologie 

 

2.3.1 Geologie 

 

 Dle geologického členění patří Orlické hory k západosudetské soustavě 

(lugiku) a tvoří samostatný geomorfologický celek v rámci krkonošsko-jesenické 

soustavy a Orlické podsestavy. Samotné území CHKO vyplňují podcelky 

Deštenská hornatina, částečně Mladkovská vrchovina a přilehlé partie Podorlické 

pahorkatiny (Obr. 2). Celé pohoří je součástí mohutného komplexu orlicko – 

kladského krystalinika převáţně proterozoického stáří, jehoţ jádro je tvořeno 

ortorulami a parabřidlicemi stroňského původu (Obr. 3). 
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  Orlické hory vznikaly při kadomském a hercynském vrásnění a saxonských 

pohybech. Kadomské vrásnění vyzdvihlo z původně zarovnané plochy Orlicko – 

kladskou klenbu. Při hercynském vrásnění do klenby pronikla roztavená hornina 

avznikl tak vrchol Špičák. V období křídy byla většina území zalita mořem. V 

orlickohorské brázdě se z této doby dochovaly zbytky opukových sedimentů s 

prvními stopami ţivota. Při saxonských pohybech došlo k oţivení starých zlomů a 

vyzdviţení oblasti Orlických hor. Ve čtvrtohorách zde působilo mrazové zvětrávání. 

 Malá pestrost geologického podloţí se projevila tím, ţe na území chráněné 

krajinné oblasti nebyl zjištěn výskyt ekonomicky významných zásob nerostných 

surovin (Opletal a kol. 1982). 

 

 

 

Obrázek 2 – Pohled na Podorlickou pahorkatinu (Uhlíř, 2006). 
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2.3.2 Geomorfologie 
 

 Oblast Orlických hor tvoří asi 50 km dlouhý a 3 – 8 km široký hřeben, který 

se táhne při státní hranici s Polskem. Nejvyšším vrcholem je Velká Deštná s 

nadmořskou výškou 1 115 m.  

 

 Geomorfologicky patří Orlické hory do Krkonošsko – jesenické (Sudetské) 

soustavy (podsoustava Střední Sudety) a můţeme je rozdělit do tří podcelků: 

Deštenské hornatiny, Mladkovské vrchoviny a Bukovohorské hornatiny.  

 

 Deštenská hornatina je severozápadní, nejvyšší a plošně nejrozsáhlejší 

část Orlických hor. Hlavními horninami jsou krystalické břidlice, především ruly a 

svory, vzácněji kvarcity a krystalické vápence. V Orlickozáhorské brázdě se 

zachovaly křídové sedimenty. Hřeben tvoří od severu Vrchmezí, Šerlich, Malá 

Deštná, Velká Deštná, Jelenka, Koruna, Homole, Tetřevec, Kunštátská kaple a 

Anenský vrch. Severovýchodní příkrý svah je zaloţen na zlomové tektonické linii. 

Jihozápadní svahy vybíhají rozsochami, např. Sedloňovský vrch, Maruša a 

Zakletý, oddělenými přítoky Horní Bělé, Zdobnice a Říčky.   

 

 Mladkovská vrchovina je nejmenší a nejníţe poloţenou částí Orlických hor. 

Odděluje hornatinu Deštenskou od Bukovohorské. Nadmořská výška zde kromě 

nejvyšších nepřesahuje 700 m. Hřbet Orlických hor zde protíná Divoká a Tichá 

Orlice v blízkosti Studenské skály.  

 

 Bukovohorská hornatina představuje východní výspu Orlických hor, 

oddělenou hlubokým údolím Tiché Orlice. Červenovodské sedlo ji dělí na severní 

část, které dominuje Suchý vrch a Buková hora, která dala jméno této části.  

 

 Výsledkem velmi dlouhého přírodního vývoje je pozvolné tvarování 

zalesněných horských hřbetů (Hájek a kol., 2002). 
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Obrázek 3 – Výřez z geologické mapy ČR (Internet 7). 

 

2.4 Půdní poměry 
 

 Na půdní poměry Orlických hor mají vliv značně rozdílné přírodní podmínky. 

Příčinou vzniku kvalitativně rozdílných půdních typů jsou nestejné klimatické, 

hydrogeologické, geologické, geomorfologické a další poměry. CHKO je v tomto 

ohledu rozdělena přibliţně na dvě části, kde v jedné převládají půdy písčitohlinité, 

kdeţto v části druhé dochází k prolínáním půd písčitohlinitých a hlinitopísčitých. 

Půda hlinitá a jílovitohlinitá je zastoupena pouze v okolí Rokytnice a odtud 

směrem na Pěčín (Hájek a kol.,2002). 

 

2.4.1 Hlavní půdní typy v CHKO 

 

Kambizem typická - varieta kyselá a silně kyselá - převládají v podhůří a 

vystupují aţ do výšek kolem 850 m n.m. Vegetaci tvoří bučiny, jedlobučiny 

a luční porosty vlhkých stanovišť, na zemědělské půdě pak horské 

pastviny. 

Čtvrtohory 
hlíny, spraše, štěrky, písky 
Druhohory 
pískovce, opuky, jílovce 
Prvohory 
prekambrické slepence, jílovce, pískovce 
břidlice, droby, křemence, vápence 
Starohory až prvohory 
amfibolity, diabasy, porfyry 
ţuly 
ortoruly, granulity, pokročilé migmatity 
Starohory 
břidlice, fylity, svory, pararuly 
ţuly, granodiority 
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Podzol kambizemní je převládající půdní typ v nadmořské výšce od 850m 

do 1 000 m Vyvíjí se na podkladě ortorul a svorů. Vegetací tvoří nejčastěji 

jedlové bučiny se smrkem (Fageto abietino-piceosum).  

Podzol typický se nachází v nejvyšších částech hřebene Orlických hor na 

minerálně slabých půdách s půdotvorným substrátem tvořeným ortorulami 

a na plochách s převaţující severní expozicí (sráţky cca 1000 mm). 

Pseudoglej je půda zamokřená převáţně povrchovou vodou s 

převládajícími suššími obdobími. Nachází se na půdách v blízkosti vodních 

toků, na plochách se severní nebo severovýchodní expozicí, v oblasti 

sráţek nad 700 mm. V minulosti byl na těchto plochách upravován vodní 

reţim plošnými melioracemi. V CHKO se vyskytují převáţně v Zaorlicku. 

Glej je půda zamokřená převáţně podzemní vodou. V CHKO se nachází v 

těsné blízkosti vodních toků. 

Fluvizem je půda náplavů v nivách řek. V CHKO se nachází v nivě toku 

Divoké Orlice (Internet 10). 

 

2.5 Ekosystémy 
 

 Nejčetnějšími ekosystémy na území Orlických hor jsou lesy, rašeliniště a 

mokřady. Nalezneme zde také mnoţství dalších, jako jsou polokulturní luční 

porosty, horské pastviny, remízky, meze a nivní ekosystémy. Všude je 

zaznamenána značná koncentrace výskytu chráněných druhů rostlin i ţivočichů. 

Na obrázku 3 je znázorněn současný krajinný pokryv CHKO (Hájek a kol., 2002).  

 

LESY  

Převaţují lesy jehličnatého charakteru. Nejčastějším zástupcem jehličnan na 

území CHKO je smrk ztepilý (86%). Z listnatých stromů se zde nejvíce vyskytují 

buky (11%). S druhovým sloţením zdejších lesnatých porostů přímo souvisí  

kyselost půd, která je na většině území značná. Odlesněná území v důsledku  

znečištěného ovzduší jsou osazovány i monokulturami, které se zde přirozeně 

nevyskytují – borovice kleč. 
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RAŠELINIŠTĚ  

Největším a nejznámějším rašeliništěm na území CHKO je vrchovištní rašeliniště 

U Kunštátské kaple. Je spolu s Jelení lázní jediným rašeliništěm, které je 

zásobeno pouze sráţkovou vodou. Nachází se na území o rozloze 2,86 ha bylo 

vyhlášeno přírodní památkou roku 1973. Na vrstvě rašeliny je vytvořeno typické 

rostlinné společenství - například suchopýr pochvatý, kyhanka sivolistá, rosnatka 

okrouhlolistá, plavuň pučivá, klikva bahenní, ostřice mokřadní a jiné. 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 – Krajinný pokryv CHKO (Hájek, 2002). 

 

 

Zemědělské areály  
nezavlaţovaná orná půda 
ovocné sady a plantáţe ovocnin 
louky a pastviny 
mozaika polí, luk a trvalých kultur 
převáţně zemědělské areály s vysokým 
podílem původní vegetace 

Urbanizované a technické areály 
městská zástavba 

Lesy a polopřírodní areály 
jehličnaté lesy 
smíšené lesy 
přechodné lesokřoviny 
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2.6 Hydrogeologie 

 

2.6.1 Nejvýznamnější vodní toky na území CHKO 
 

Divoká Orlice 

 

Převáţná část CHKO se nachází v povodí Divoké Orlice, která pramení 

v polských Bystřických horách pod Zbojnickou Gorou nedaleko od rašelinišť 

Topielisko a Czarne Bagno. Území CHKO řeka opouští u Zemské brány, kde se 

tok stáčí a pokračuje do vnitrozemí. Divoká Orlice je také nezanedbatelnou 28 

kilometrů dlouhou přírodní státní hranicí s Polskem. 

 

Zdobnice 

 

 Řeka Zdobnice pramení mezi vrcholy Maruše a Jelenky nad stejnojmennou 

vesnicí Zdobnice v Orlických horách. Do Divoké Orlice se vlévá u Vamberka. Pro 

tuto divokou řeku je typické kamenité koryto v hlubokém lesnatém terénu se 

značně kolísajícím průtokem vody. 

 

Říčka 

 

 Pramení pod Kunštátskou kaplí na západním svahu hřebene. Nejprve 

protéká obcí Říčky v Orlických horách a odtud pospíchá hlubokým a malebným 

Julinčiným údolím k ústí do Zdobnice. Říčka je typicky horská bystřina s úzkým 

kamenitým korytem a s velkým spádem – v průměru 21,2 ‰. 

 

Bělá 

 

 Pramení mezi Vrchmezím a Sedloňovským vrchem. Protéká Deštným 

v Orlických horách a odtud spěje hlubokým Antoniiným údolím do podhůří. U 

Častolovic se vlévá do Kněţné. 

 

Olešanka 

 

 Její pramen se nachází pod Vrchmezím. Protéká Ruským údolím do 

Olešnice v O.h. a dále míří k západu mimo území CHKO. V osadě Peklo u 

Nového Města nad Metují ústí do řeky Metuje. 
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Kněžná 

 

 Svou cestu začíná vydatným pramenem v lesích mezi Pádolím a Šajtavou. 

Území CHKO opouští jako nevelký horský potok na Polance u Uhřínova p.D., po 

několika desítkách kilometrů však přijímá vody Bělé, u Častolovic se vlévá do 

Divoké Orlice (Internet 9). 

  

2.6.2 Kvalita vody na území CHKO 

 

 Svojí kvalitou se povrchové vody na území CHKO řadí většinou do prvních 

dvou tříd pětistupňového hodnocení kyslíkového reţimu a chemických ukazatelů – 

nízký obsah rozpustných látek. Podle bakteriálních ukazatelů však převaţuje 

zařazení do třídy druhé a třetí. Nejvyšší hodnoty tohoto charakteru jsou naměřeny 

na Zlatém potoce pod Sedloňovem a Olešankou. 

 Podzemní vody na území CHKO jsou kvalitní. Pro pitné účely je lze uţívat 

bez větších zásahů a úprav. Problematickým můţe být zvýšený obsah radonu 

v celém regionu nebo kolísání mělce zaloţených vodních zásob během roku. 

 V roce 1978 bylo celé území CHKO vyhlášeno chráněnou oblastí přirozené 

akumulace vod – CHPAV (Hájek a kol., 2002). 

 

2.7 Klimatické poměry 
 

 Větší část území CHKO Orlické hory patří klimaticky do chladné oblasti. 

Nejchladnějším měsícem je leden, nejteplejším červenec. Na hřebenech Orlických 

hor dosahují průměrné roční teploty kolem 4°C v podhůří se pohybují okolo 7°C. 

Během zimy se za klidových situací v ovzduší dosti často projevuje inverze, kdy 

teplota s nadmořskou výškou vzrůstá. Průměrný roční úhrn sráţek se pohybuje v 

niţších oblastech kolem 700 - 800 mm. Ve vyšších polohách Orlických hor se 

pohybuje okolo 1 300 mm. Vydatnost deště je v zimních měsících menší neţ v létě 

(Internet 8).  
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Sněţení v oblasti Orlických hor je významně výškově závislé. Z 

dlouhodobých průměrů vyplývá, ţe v podhůří průměrně sněţí 40 dní ročně, kdeţto 

na horských vrcholech je to více neţ 80 dní.  

Orlické hory jsou spolu s Krkonošemi oblastí, kde je zaznamenáván 

nejčastější výskyt bouřek na území Čech.  

  Sloţitost větrných podmínek na území CHKO Orlické hory vyplývá z bohaté 

členitosti terénu i z toho, ţe pohoří tvoří překáţku v proudění vzduchu. V CHKO 

Orlické hory se nesetkáme s větrnými poměry blízkým poměrům ve volné 

atmosféře, protoţe zde chybí izolované horské vrcholy o značné relativní výšce 

nad okolním terénem. Obecně převládá západní proudění, ale na některých 

místech je zcela potlačeno. Místo od místa se téţ podstatně mění počet dnů s 

bezvětřím. Vlivem celkové konfigurace Orlických hor a konfigurace sousedních 

horských pásem (Krkonoše, Kralický Sněţník, Hrubý Jeseník) se mění počasí na 

severu a východě CHKO Orlických hor náhle a nečekaně. Studená vzduchová 

hmota přichází k Orlickým horám od severu, severovýchodu aţ východu a 

vytlačuje relativně teplejší vzduchovou hmotu na severní a severovýchodní straně 

hor. Musí nejprve vyplnit celý prostor polských níţin a Kladskou pánev a teprve 

pak se začíná přelévat přes hřebeny k jihu a k západu. Vzniká vítr, který se někdy 

lidově označuje "polák", je charakterizován poměrně stálou rychlostí, v průměru 8-

10 m.s-1. Vítr v zimním období doprovázejí vánice, které trvají 2 - 3 dny. Tímto 

místním zesílením jsou nejvíce ohroţeny oblasti v okolí Bartošovic v Orlických 

horách, Haničky, Rokytnice v Orlických horách, Pěčína, Nebeské Rybné, na 

severu místa v okolí Olešnice v Orlických horách a údolí mezi Sedloňovským 

vrchem a Špičákem (Resort ţivotního prostření 2009). 
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2.8 Hornická činnost, ložiska a naleziště 

 

Geologického podloţí Orlických hor je poměrně málo pestré, coţ se 

projevilo tím, ţe na území CHKO nebyl zjištěn výskyt ekonomicky významných 

zásob nerostných surovin. Nacházejí se tu dvě větší a značný počet drobných jiţ 

netěţených loţisek stavebního kamene (Špičák, Pěčín …), dvě lokality 

historických vápencových lomů (Horní Olešnice, Vápenný vrch) a pozůstatky po 

rudných průzkumech (Zdobnice, Říčky v O.h., Orlické Záhoří) jako bodová 

narušení terénu. 

 PLASTICKÝ ŠPIČÁK – bývalý kamenolom tvořený gabrem a gabrodioritam 

(stavba předválečného opevnění, zpevňování cest a silnic) 

 PĚČÍN – granitizované ruly granodioritového sloţení 

 KAMENEC A OLEŠNICE – zkoumané loţisko dolomitu, které bylo 

vyhodnoceno jako neperspektivní pro těţbu 

 V současné době v CHKO těţba neprobíhá 

(Internet 11). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Michaela Šedová: CHKO Orlické hory a Podorlicko 

2010                                                                                                                                      13 

 

3 Současnost CHKO Orlické hory 

 
 

3.1 Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO 
 

Pod pojmem maloplošná zvláště chráněná území rozumíme vybrané části 

krajiny, které jsou pro své přírodní a krajinotvorné hodnoty prohlášeny podle 

zákona ČNR z 19. 11. 1992 §114/1992 Sb.: O ochraně přírody a krajiny: za 

přírodní rezervaci (PR), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní památku (PP). 

Na obrázku číslo 5 je znázorněno rozmístění chráněných území v CHKO OH.  

 

Obr. 5 – Rozmístění maloplošných zvláště chráněných území (Hájek, 2002). 

 

 
   
  1 PR    Bedřichovka 
  2 NPR Bukačka 
  3 PR    Černý důl 
  4 PR    Hořečky 
  5 PR    Hraniční louka 
  6 PR    Jelení lázeň 
  7 PR    Komáří vrch 
  8 PR    Neratovská louka 
  9 PR    Pod Vrchmezím 
10 PR    Pod Zakletým 
11PR     Rašeliniště Kačerov 
12 PR    Rašeliniště pod  
              Pěticestím 
13 PP    Rašeliniště pod  
              Předním vrchem 
14 PR    Sedloňovský vrch 
15 PP    Sfinga 
16 NPR Trčkov 
17 PR    Trčkovská louka 
18 PP    U Kunštátské kaple 
19 PP    Velká louka 
20 PR    Zemská brána 
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Na území CHKO Orlické hory byly do současné doby vyhlášeny: 

 

 2 národní přírodní rezervace (Trčkov a Bukačka) 

 13 přírodních rezervací (Bedřichovka, Černý důl, Hořečky, Hraniční louka, 

Jelení lázeň, Komáří vrch, Neratovské louky, Pod Vrchmezím, Pod 

Zakletým, Rašeliniště Kačerov, Trčkovská louka, Zemská brána) 

 6 přírodní památky (Sfinga, U Kunštátské kaple, Velká louka, Rašeliniště 

pod Pěticestím, Rašeliniště pod Předním vrchem, Kačenčina zahrádka)  

 

3.1.1 Národní přírodní rezervace 
 

Jedná se o menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na 

přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a 

jedinečné v národním či mezinárodním měřítku. Podle zákona č. 114/1992 Sb. 

můţe být vyhlášena orgánem ochrany přírody (Malátková a kol., 2004). 

 

Bukačka 

 Je nejznámější maloplošně chráněné území Orlických hor. Leţí v 

nadmořské výšce 910 - 1 025 m v katastru obce Sedloňov. Její rozloha činí 50,74 

ha. Zřízena byla v roce 1954. 

 

 Rezervaci tvoří pozůstatek zakrslého bukového pralesa s vtroušeným 

smrkem, klenem a jeřábem (Obr. 6). Součástí rezervace je i rašelinná louka. 

Národní přírodní rezervace bývá nazývána „botanickou zahradou Orlických hor“, a 

to především pro velkou druhovou pestrost. Bylo zde nalezeno celkem 294 druhů 

rostlin, z toho 23 chráněných (Internet 2). 

 

Trčkov 

 Tvoří lesní porosty na severovýchodním zlomovém svahu Orlických hor 

směrem ke státní hranici s Polskem. Nadmořská výška se pohybuje mezi 760 – 

920 m a jedná se o hodnotný přirozený lesní porost, který se rozprostírá na 88 ha. 

Rezervace byla vyhlášena v roce 1982.  

 

 Převládá zde lesní typ jedlové bučiny s výskytem buku, jedle i smrku. Díky 

dobrým klimatickým podmínkám jsou porosty starší více neţ 150 let (Internet 2). 
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Obr. 6 - NPR Bukačka (Hájek, 2002). 
 

 
3.1.2 Přírodní rezervace 
 

Přírodní rezervace je menší území soustředěných přírodních hodnot se 

zastoupením typických ekosystémů pro příslušnou geologickou oblast  

(Malátková a kol., 2004). 

 

Na území CHKO Orlické hory jsou vyhlášeny následující PP: 

 

 Bedřichovka – rašelinná louka o rozloze 11,93 ha. Byla vyhlášena v roce  

                        1982. Je chráněna pro vysokou koncentraci chráněných  

                        a vzácných druhů rostlin.      

 

 Černý důl – zbytky bukojedlového pralesa s přirozenou dřevinnou skladbou 

                   byl pro svou blízkost pevnosti Hanička dlouho nepřístupný  

                   veřejnosti. PR byl vyhlášen v roce 1954 a jeho celková výměra 

                    činí 26,37 ha. 
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 Hořečky – chráněné přirozeně květnaté louky v blízkosti hranic s Polskem. 

                 Nachází se zde kriticky chráněný hořeček mnohotvárný český. 

 

 Hraniční louka – louky při černém potoce v osadě Trčkov jsou chráněny  

                            jako charakteristický luční porost Orlických hor s bohatou 

                            bylinnou skladbou. Jedná se o výměru 8,85 ha a PR byla 

                            vyhlášena v roce 1982.  

 

 Jelení lázeň – rašeliniště s jezírky v sedle mezi Velkou a Malou Deštnou. 

             PR o rozloze 3,62 ha bylo vyhlášeno v roce 1982. 

 

 Komáří vrch  – zakrslý bukosmrkový porost původní dřevinné skladby tvořil 

                         v minulosti pohraniční hvozd, táhnoucí se po celém hřbetě  

                         Orlických hor. 

 

 Neratovské louky –  předmětem ochrany je zde typický biotop podmáčené 

                                louka v nivě Divoké Orlice. PR o rozloze 13,12 ha bala 

                                vyhlášena v roce 1998. 

 

 Pod Vrchmezím – lesní porost na severozápadním svahu Vrchmezí na  

                             Katastrálním území Olešnice v Orlických horách leţí v 

                             Nadmořské výšce 890 – 1020 m. 

 

 Pod Zakletým – rašeliniště v údolí potoku Říčky je ochranným biotopem 

                          silně ohroţené tučnice obecné, která se v současné době 

                          v Orlických horách vyskytuje pouze na čtyřech lokalitách. 

 

 Rašeliniště Kačerov  – rašelinná louka s pestrou mozaikou rašelinných   

                                    biotopů je bohatým nalezištěm chráněných druhů 

                                    rostlin i ţivočichů. 

 

 Sedloňovský vrch – smíšená pralesovitá bukosmrčina s javorem je jedním   

                                 ze zbytků přirozeného lesního porostu zdejší oblasti. 

                                 PR zde byla vyhlášena roku 1954. 
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 Trčkovská louka – zbytek polokulturní horské louky, kde je zachováno  

                              bohaté bylinné patro se vzácnou květenou. Toto  

                              stanoviště je vhodným biotopem pro některé druhy  

                              ptactva. 

 

 Zemská brána – součástí PR je celý krajinný komplex s lesními porosty,  

                           loukami i balvanitým řečištěm. Jedinečnou atmosféru  

                            dokreslují nápadité skalní útvar a balvanové řečiště  

                            (Obr. 7), (Hájek a kol., 2002).                                                 

 

Obrázek 7 – PR Zemská brána (Originál 2009). 

 

3.1.3 Přírodní památky 

 

Za přírodní památku je označován přírodní útvar menší rozlohy, zejména 

geologický či geomorfologický. Můţe se jednat také o naleziště vzácných 

nerostů či ohroţených druhů ve fragmentech ekosystémů. PP má regionálně 

ekologický, vědecký nebo estetický význam, a to i takový, který vedle přírody 

vytvořil svou činností člověk. 
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Na území CHKO Orlické hory jsou vyhlášeny následující PP: 

 

 Sfinga - zajímavý skalní útvar v lese na Kamenci v blízkosti Zdobnice. 

 U Kunštátské kaple – rašeliniště nacházející se v blízkosti barokní, nejvýše  

    poloţené kaple v Orlických horách (Obr. 8). 

 Velká louka – rašelinná lesní louka  

 Rašeliniště pod Pěticestím – rašeliniště s prameny a jezírky  

 Rašeliniště pod Předním vrchem – nachází se u Bartošovic 

 Kačenčina zahrádka – chráněna pro bohatou druhovou skladbu 

 

Obr. 8  - Kunštátská kaple u vrchovištního rašeliniště (Originál, 2010). 
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3.2 Natura 2000 v Orlických horách a Podorličí 

 

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí podle 

jednotlivých principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je 

zabezpečit ochranu těch druhů ţivočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které 

jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohroţeny, vzácné či omezeny 

svým výskytem jen na určitou oblast (endemit). Vytvoření soustavy Natura 2000 

ukládají dva nejdůleţitější právní předpisy EU na ochranu přírody, a to „směrnice o 

ptácích“ a „směrnice o stanovištích“ (Internet 3). 

Za celkovou přípravu soustavy NATURA 2000 zodpovídá Ministerstvo 

ţivotního prostředí, které pověřilo přípravou odborných podkladů Agenturu 

ochrany přírody a krajiny. Evropsky významné lokality a ptačí oblasti vyhlašuje 

vláda ČR. 

V Orlických horách a Podorličí je zatím navrţeno 17 lokalit soustavy 

NATURA 2000. Budou v nich chráněny 2 druhy celoevropsky ohroţených rostlin, 

jeden ptačí druh, 12 druhů dalších celoevropsky ohroţených ţivočichů a mnoţství 

ohroţených přírodních stanovišť (např. bučiny, smrčiny, různé typy luk)(Internet 3). 

 
3.2.1 Území podle „ptačí směrnice“ 

 

Směrnice o ptácích (celým názvem Směrnice Rady č. 79/409/EHS z 2. 

dubna 1979 o ochraně volně ţijících ptáků) je směrnice Evropské Unie týkající se 

ochrany ptáků. 

Zabývá se zejména ochranou vyjmenovaných druhů ptáků, péčí o ně, ale také 

regulováním jejich počtů a pravidly pro jejich vyuţívání (tj. především pravidly 

lovu). 

Ve směrnici je vyjmenováno asi 150 chráněných druhů ptáků. Ochrana 

uvedených druhů spočívá především v ochraně jejich biotopů a stanovišť. Na 

základě této směrnice jsou vyhlašovány ptačí oblasti (Internet 3). 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A9_pr%C3%A1vo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pta%C4%8D%C3%AD_oblast
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 Orlické Záhoří (903,73 ha) – rozsáhlý komplex luk, kde je chráněn chřástal 

polní 

 
3.2.2 Území podle „směrnice o stanovištích“ 

 

Směrnice o stanovištích (celým názvem Směrnice Rady č. 92/43/EHS z 21. 

května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně ţijících ţivočichů a planě 

rostoucích rostlin) je směrnice Evropské Unie týkající se ochrany rostlin, ţivočichů 

a ţivotního prostředí. Na jejím základě se vyhlašují evropsky významné lokality 

známé jako Natura 2000 (Internet 3).  

Účelem směrnice je ochrana asi 220 typů stanovišť a asi 1000 druhů rostlin 

a ţivočichů. Mezi stanoviště (jsou vyjmenována v příloze I) patří např. rašeliniště, 

vápencové bučiny, alpínská vřesoviště nebo ústí řek do moře. Zdůrazněná jsou 

zde prioritní stanoviště, která jsou ohroţena vymizením – např. např. pobřeţní 

laguny a rašelinné lesy (Internet 3). 

 

Území s ochranou živočichů 

  Bouda u Těchonína (0,04 ha) – systém pohraničního opevnění, kde jsou 

chráněni    netopýři černý, velkouchý a velký 

  Častolovice – zámek (0,82 ha) – půda zámku, kde je chráněna letní kolonie 

vrápence malého 

 Divoká Orlice (20,3 ha) – horní tok Divoké Orlice, kde je chráněna vranka 

obecná 

  Kačerov (2,11 ha) – vlhké polokulturní louky s výskytem modráska 

bahenního a očkovaného 

  Opočno (68,33 ha) – zámecká obora, kde jsou chráněni roháč obecný a 

páchník hnědý 

  Rybník Spáleniště (1,6 ha) – rybník s výskytem čolka velkého 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A9_pr%C3%A1vo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrana_p%C5%99%C3%ADrody
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsky_v%C3%BDznamn%C3%A1_lokalita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanovi%C5%A1t%C4%9B
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  Štola Portál (0,04 ha) – štoly vytvořené při výstavbě pohraničního 

opevnění, kde jsou chráněni netopýři brvitý, černý a velký 

  Tichá Orlice (39,17 ha) – horní tok Tiché Orlice s výskytem vranky obecné 

a mihule potoční 

  Týnišťské Poorličí (648,75 ha) – rozsáhlý lesní komplex, kde je chráněn 

páchník hnědý 

  Uhřínov-Benátky (5,3 ha) – vlhké polokulturní louky, kde je chráněn 

modrásek bahenní a modrásek očkovaný 

(Internet 12). 

 

Území s ochranou rostlin 

  Zadní Machová (15,02 ha) – smíšený les, kde je chráněn střevíčník 

pantoflíček. 

Území s ochranou přírodních stanovišť 

  Lanškrounské rybníky (41,52 ha) – kaskáda rybníků, kde jsou chráněny 

luţní lesy, bezkolencové louky a rašeliniště. 

  Panský vrch (70,46 ha) – rozsáhlý komplex luk, kde jsou chráněna různá 

luční společenstva. 

  Trčkov (432,02 ha) – lesní komplex, kde jsou chráněny květnaté a 

acidofilní bučiny a acidofilní smrčiny.  

Území s kombinovanou ochranou 

  Orlice (2683,18 ha) – niva Tiché, Divoké i spojené Orlice, kde jsou 

chráněny vegetace tůní, vodní toky, luţní lesy, dubohabřiny, různé typy luk, 

rašeliniště, vegetace písečných dun a ţivočichové bolen dravý a váţka 

klínatka rohatá. 
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  Orlické hory - sever (941,63 ha) – severní část hřebene Orlických hor, kde 

jsou chráněny květnaté a acidofilní bučiny, acidofilní smrčiny a rostlina 

hořeček český. 

 

3.3  Fauna 

 

  V důsledku změny prostředí a působení antropogenních vlivů přímé byly jiţ 

v 17. - 19. století zcela vyhubeny původní velké šelmy (medvěd, vlk a rys). 

Původní pralesní fauna bezobratlých se částečně zachovala v Národních 

přírodních rezervacích Bukačka a Trčkov. Ochranu a přirozenou obnovu lesních 

porostů zde ztěţují dálkově působící vlivy (imise) a také nadměrné stavy spárkaté 

zvěře. Vlivem znečištění ovzduší a těţby dřeva docházelo v minulosti 

k postupnému odlesnění. Důsledkem těchto jevů je vysychání okolních půd a 

následné ohroţení fauny malých rašelinišť, podhorských vlhkých luk a mokřadů. 

Na několika mokřadních lokalitách byla v posledních letech s úspěchem 

vyzkoušena metoda obnovy a budování malých vodních nádrţí s pouţitím trhavin.  

 

 Na obrázcích 9 a 10 je vyfotografována ukázka ohroţených druhů 

ţivočichu, kteří se vyskytují na území CHKO Orlické hory (Hájek a kol., 2002), 

(Přílohy 2, 3) . 

 

 

     

         Obr. 9 – Pstruh potoční (Hájek, 2002).                      Obr. 10 – Jestřáb lesní (Hájek, 2002).  
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3.4  Flóra 
 

 Převáţná část CHKO Orlické hory patří do oblasti oreofytika. Orlické hory 

se vyznačují velkou rozmanitostí přírodních biotopů. Jsou to květnaté bučiny, 

acidofilní horské bučiny, horské smrčiny, rašeliniště, lesní prameniště a pcháčové 

louky. V údolí řek Zdobnice, Říčky a potoka Rokytenky a jejich nivách jsou 

obnovovány suťové lesy, luhy a olšiny (Příloha 1).  

 

 Vyskytují se zde 4 druhy plavuníků (p. cypřišovitý, p. alpinský, p. Zeilerův, p. 

zploštělý), dále zde můţeme najít toliji bahenní (Obr. 12), lilii cibulkonosnou, 

jednokvítek velekvětý, hořeček mnohotvarý český (Obr. 11), rosnatku  

okrouhlolistou a mnoho dalších (Hájek a kol., 2002). 

 

    

         Obrázek 11 – Hořeček mnohotvárný                      Obr. 12 – Tolije bahenní (Hájek, 2002). 

                      český (Hájek, 2002).    
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3.5 Zonace 
 

Nynější strategie péče o CHKO při zachování maximální ochrany přírody 

vychází ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Zde je uvedeno 

rozlišení zón s různým stupněm ochrany přírodního prostředí i plán péče o CHKO. 

V dnešní době jsou na území CHKO rozlišeny 4 zóny ochrany přírody. 

 

Celý výše uvedený systém umoţňuje provozování a rozvoj lidských aktivit na 

území CHKO aniţ by docházelo k porušování přírodního rázu a hodnot Orlických 

hor. 

 

Na obrázku 13 je znázorněno rozmístění jednotlivých zón po území CHKO 

Orlické hory. 

 

Obrázek 13 – Zonace CHKO Orlické hory (Internet 5). 

 

 

 

 

 

1. Zóna 

2. Zóna 

3. Zóna 

4. Zóna 
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1. ZÓNA  

- 7% plochy CHKO 

- Nejcennější fragmenty chachovaných přírozených ekosystémů (mokřady, 

louky a zytky přitozených lesů) s chráněnými druhy rostlin a ţivočichů 

- Prioritou jsou zájmy ochrany přírody a stabilizace všech přírodních hodnot 

 

2. ZÓNA 

- 34% plochy CHKO 

- Zachovalé části krajiny CHKO (lesy, pastviny, mokřady, druhově hostí louky 

a nivní polohy 

- Cílem je zachování přírodních hodnot při současném hospodářském 

vyuţívání 

(Hájek a kol., 2002) 

 

3. ZÓNA 

- 47% plochy CHKO 

- Zbylé plochy volné krajiny v CHKO 

- Lesní monokultury, porosty zasaţené imisemi, zemědělsky intenzivně 

vyuţívané plochy, turistické zázemí a nesouvislá výstavba 

 

4. ZÓNA 

- 3% plochy CHKO 

- Zastavěné části větších sídel CHKO 

- Velké zemědělské objekty 

- Souvislé plochy orné půdy a sady v okolí Pěčína a Rokytnice v Orlických 

horách 

- Výstavba je moţná pouze pod podmínkou dodrţení krajinného rázu a 

pravidel zdejší typické architektury 

(Hájek a kol., 2002)     
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3.6 Turistika 
 

CHKO Orlické hory jsou vhodným místem pro aktivní vyuţití volného času. 

Nabízí dobré podmínky pro turistiku, cykloturistiku a v zimních měsících pro 

lyţování i běţecké lyţování ve známých lyţařských střediscích (Říčky v Orlických 

horách, Deštné, Čenkovice, Herlikovice, Bartošovice a další). 

 

V současné době se značením pěších i cyklotras zabývá Klub českých 

turistů ve spolupráci s dalšími dobrovolníky. Veškeré obnovování značení i 

případné vytváření nových turistických stezek je moţně po úplné dohodě se 

správou CHKO Orlické hory, která dohlíţí, aby nedošlo k poškození rázu krajiny a 

nebyl touto cestou i znemoţněn výskyt chráněných druhů rostlin a ţivočichů. 

Stopy pro běţecké lyţování jsou rovněţ vedeny místy, která jsou schválena 

správou CHKO. Toto opatření není důleţité ani tak kvůli samotným konečným 

uţivatelům stop, jako rolbám, pomocí kterých jsou stopy vytvářeny a v průběhu 

sezony také obnovovány a udrţovány v dobrém stavu. 

 

Na své si přijdou i milovníci extrémních a adrenalinových sportů, kteří jistě 

ocení pestrou mozaiku těchto moţností, jako jsou paragliding, bobová dráha, letní 

vyuţití lyţařských sjezdovek pro jízdu na terénních koloběţkách a tříkolkách. Za 

vyzkoušení jistě stojí i seskok padákem nad krajinou Orlických hor. 

 

3.6.1 Naučné stezky na území CHKO 

 

Stezky zřízené a provozované správou OH: 

 

NAUČNÁ STEZKA (NS) OKOLÍM DEŠTNÉHO 

- Délka: 15 km 

- Trasa: Deštné v OH/Zákoutí – Šerlich – Bukačka – Polomské sedlo – Černý 

kříţ – Deštné v OH (Obr. 14) 

- Vhodné pro pěší turistiku 

- Trasa je osazena 8 informačními panely 
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NS PO HŘEBENI ORLICKÝCH HOR 

- Délka: 17 km (pro cyklisty 19 km) 

- Vhodné pro pěší i cykloturistiku 

- Trasa: Šerlich – Velká Deštná – Pěticestí – Sedlo Mezivrší 

- Dvě varianty trasy – Pro pěší po červeně značené hřebenové trase 

                                Pro cyklisty po souběţné asfaltové komunikaci 

- Stezka je osázena 11 informačními panely 

 

NS ZEMSKÁ BRÁNA 
  

- Délka: 3 km 

- Stezka je obousměrná – začátek u mostu na Zemské bráně nebo na hranici 

CHKO u Klášterce nad Orlicí 

- Vhodné pro pěší. Cykloturisté mohou projet jen část trasy 

- V okolí stezky je umístěno 20 informačních tabulí 

(Internet 11) 

 

 

Obrázek 14 – Masarykova chata na vrchu Šerlich (Originál 2010). 
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NS BEDŘICHOVKA 

- Délka: 3 km 

- Začátek trasy u chaty Bedřichovka odkud dále pokračuje k Trčkovu nebo 

řece Divoké Orlici. Návrat stejnou cestou. 

- Vhodné pro pěší i cykloturisty a zároveň osoby se sníţenou pohyblivostí 

- Kolem stezky je umístěno 8 informačních tabulí 

(Internet 11) 

 

Další naučné stezky v OH: 

 

NS DEŠTNÉ 

- Zřízena podnikem Lesy České republiky 

- Délka: 6 km 

- Tematické zaměření na lesy Orlických hor 

 

NS PO LEHKÉM OPEVNĚNÍ V OKOLÍ OLEŠNICE V OH 

- Provozovatelem stezky je občanské sdruţení pro Olešnici v OH 

- Délka: 6 km 

- Tematické zaměření na budování vojenského opevnění před druhou 

světovou válkou 

(Internet 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Michaela Šedová: CHKO Orlické hory a Podorlicko 

2010                                                                                                                                      29 

 

3.7 Osvěta a komunikace s veřejností 

 

Náplní práce správy CHKO není pouze vykonávání státní správy a péče o 

přírodní prostředí. Další velice důleţitou sloţkou je komunikace s veřejností a její 

osvěta v oblasti ochrany přírody a krajiny. Největší díl pozornosti je upřen do řad 

dětí a mládeţe, a to prostřednictvím debat a přednášek na dané téma v rámci 

školního vyučování. Dále jsou organizovány nejrůznější tematické akce, mezi 

které patří například výstavy prací školáků Orlicka i Podorličí, výstavy fotografií, 

exkurze po naučných stezkách, cykloexkurze, botanické exkurze, mykologické 

exkurze a semináře o přírodě a krajině Orlických hor. V rámci komunikace 

s veřejností pořádá CHKO OH také některé jiţ tradiční akce pro veřejnost. 

 I letos se můţeme zúčastnit:  

- Otevírání Zemské brány, jejíţ součástí je exkurze s průvodcem po NS 

Zemská brána a další sportovně zábavní program pro děti i rodiče 

-  Vítání ptačího zpěvu v Antoniině údolí – odborný výklad průvodce 

- Dobrovolná pomoc při úklidu chráněných území po zimě 

 

Muzea: 

V Rychnově nad Kněţnou je zájemcům o danou problematiku otevřeno 

muzeum CHKO Orlické hory. V Deštném mohou turisté navštívit muzeum 

Orlických hor, kde budou podrobně seznámeni s celou jejich pohnutou historií i 

zvyklostmi a tradicemi zdejších obyvatel.  

 

Písemná forma: 

CHKO vydává občasník s názvem Orlické hory, který si můţe kaţdý 

zájemce zakoupit v informačním centru v Rychnově nad Kněţnou. Tento časopis 

obsahuje jak bilancování minulých období a zajímavosti z oblasti, tak i nejnovější 

aktuality a pozvánky pro veřejnost. 

Kdo by se na ochraně přírody v Orlických horách rád podílel soustavnou a 

odbornou činností, má moţnost přihlásit se k dobrovolným stráţcům CHKO, kteří 

formou pravidelných obchůzek přidělených tras kontrolují, zda nejsou porušována 

pravidla pro chování na chráněném území a případně drobné přestupky napravují 

domluvou, váţnější pokutou. 
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3.8 Problémy CHKO 
 

V současnosti se správa zabývá především řeším problémů, které se týkají 

migračních překáţek vodních ţivočichů na říčních tocích a potocích v důsledku 

nešetrných úprav koryt toků v minulosti. Migrační bariéry jako jsou splavy, 

přehrádky a další překáţky na tocích způsobují fatální problémy pro mnoţení 

vodní fauny, a to nejen té ohroţené. Stejně tak jako bariéry jsou nepříznivým 

prostředím i zpevněné břehy koryt, které tak neskýtají moţnost přirozeného 

útočiště. Řešení problému je nasnadě. Návrat toků do původního nezměněného 

stavu, coţ je však časově i finančně velice náročný proces.   

 

 Dalším velkým problémem je i navzdory probíhající ekonomické krizi nátlak 

na výstavbu nových rekreačních objektu mimo územní plánování oblasti. 

 

 A protoţe všechno se vším souvisí, vyskytl se návrh na vybudování 

ţelezniční trati aţ do turistického střediska Deštně v OH. Je samozřejmé, ţe by to 

znamenalo vyšší míru znečištění ovzduší a vynaloţení finančních prostředků, 

které by se mohly vyuţít pro řešení váţnějších problémů. Dopravní dostupnost 

Orlických hor je totiţ v současné době zajištěna velmi dobře. Není problém na 

mnohá místa docestovat vlastním dopravním prostředkem. Pokud by však měl 

někdo chvályhodný zájem vyuţít dopravních méně znečišťujících ţivotní prostředí, 

můţe vyuţít linkové autobusové dopravy nebo sezónních skibusů a cyklobusů. 

 

3.9 Plány CHKO do budoucna 
 

- Dokončení revitalizace vodních toků 

- Dodrţení schváleného plánu péče pro CHKO Orlické hory 

- Vyhlášení dalších maloplošných zvláště chráněných území a ptačích oblastí 

- Další soustavná osvětová činnost veřejnosti 
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4 Podorlicko jako turistický mikroregion 
  

 Turistická oblast Podorlicko nabízí sportovní vyţití i odpočinek v malebné 

kopcovité přírodě při úpatí Orlických hor. Vodní plochy a toky umoţňují 

provozování vodních sportů i projíţděk na lodičkách či šlapadlech. Pro vyznavače 

zimních sportů jsou připravena větší i menší lyţařská střediska a kilometry 

upravených tras pro běţecké lyţování. Ani za nepříznivého počasí o zábavu 

nouze. K návštěvě lákají kryté bazény a další sportovní zařízení vybavené 

tenisovými kurty, fitness centry, kuţelkami, bowlingy, solárii, saunami, squashem a 

jinými atraktivními moţnostmi. Celý pobyt je moţné završit vyhlídkovým letem a 

prohlédnout si krásy zdejší krajiny z ptačí perspektivy (David a kol., 1995). 

 

 Orlické hory a Podorlicko jsou propojeny hustou sítí turistických stezek pro 

pěší i cyklisty, proto jsou tyto dvě lokality často spojovány v jednu turistickou oblast 

a tak i prezentovány široké veřejnosti. Díky této úzké spolupráci si mohou 

návštěvníci dosyta uţít nejen malebných scenérií Orlických hor, ale i kulturních, 

architektonických, technických a společenských zajímavostí, na které je bohatší 

právě podhůří.  

 

 K oblíbeným kaţdoročně konaným společenským akcím na území 

Orlických hor a Podorlicka bezesporu patří Sklářské slavnosti (tavení skla dřevem) 

v Deštném v Orlických horách, divadelní festival Poláčkovo léto v Rychnově nad 

Kněţnou, mezinárodní setkání krajkářek v muzeu krajky ve Vamberku, pochod 

přes tři hrady (Potštejn, Litice, Ţampach), vánoční ulička v Kostelci nad Orlicí nebo 

třeba Dividílkování v Rychnově nad Kněţnou a mnoho dalších.  
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4.1 Lokace a vymezení turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko  

 

 

Turistická oblast Orlické hory a Podorlicko se nachází v severní části 

východních Čech. Značná část této oblasti se rozkládá na území 

Královéhradeckého kraje a menší část zasahuje do kraje Pardubického. Hranice 

této oblasti je dána hřebenem Orlických hor a linií Dobrošov, Dobruška, Opočno, 

Týniště nad Orlicí, Choceň, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Jablonné nad Orlicí a 

Lichkov (Obr. 15),  (Internet 15). 

 

Obrázek 15 – Vymezení turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko (Internet 6). 

 

Hranice vymezující celou oblast 

Orlických hor a Podorlicka 

Hranice oddělující Orlické hory 

od Podorlicka 
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Turistická oblast Orlické hory a Podorlicko se dělí na dvě zóny, kterými jsou 

samotné Orlické hory a oblast Podorlicka.  

Podorlicko je mnohem širší neţ samotné pohoří, coţ je samozřejmě dáno 

geologickým vývojem. Na západě se zvolna sniţuje aţ k Týnišťské kotlině a 

Třebechovické křídové tabuli. Podorlicko začíná vrchem Dobrošov u Náchoda a 

její směr je přibliţně určen linií Dobrošov – Třebechovice p. O. – Týniště n. Orl. – 

Choceň – Ústí n. Orl. – Letohrad – Jablonné n. Orl. – Lichkov. Podíváme-li se na 

hřeben Orlických hor z podhůří, vidíme zřetelně, jak výrazné svahy, vytvářející 

uzavřená údolí, postupně přecházejí do ploché České tabule (Internet 15). 

 

4.2 Možnosti cestovního ruchu na území Orlických hor a 

      Podorlicka 

 

Oblast Orlických hor a Podorlicka je na turistické cíle skutečně velmi 

bohatá. Z velkého mnoţství kulturních, technických, architektonických a dalších 

památek či zajímavostí si jistě vybere i nejnáročnější turista. Častým cílem 

domácích i přespolních milovníků dobré zábavy jsou i kaţdoročně konané 

společenské akce, které se těší velké návštěvnické oblibě. Za všechny turistické 

atrakce zmiňme alespoň nejzajímavější a nejnavštěvovanější zástupce. 

 

Technické památky 

Ţelezárna - Růţenina huť 

Rozvoj ţelezářské výroby ve Skuhrově nad Bělou, jejíţ počátky spadají jiţ do 17. 

století, nastal počátkem 19. století.  Hrabě František Kolowrat - Libštejnský, majitel 

rychnovského panství, zde nechal vystavět ţelezářskou huť, nazvanou Růţenina 

podle jména své manţelky. Vysokopecní výroba ţeleza se v Růţenině huti udrţela 

aţ do roku 1881. Pak byla přeměněna na slévárnu s tavením litiny. Provozní 

objekty se rozkládají podél říčky Bělé v horní části Skuhrova po obou stranách 

silnice spojující Solnici a Deštné v Orlických horách. Nejstarší zachovalá budova 
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je dům huťmistra, který uzavírá areál závodu na severní straně; je jednopatrový s 

mansardovou střechou. U vstupních dveří je datován rokem 1806.  

Po náročné rekonstrukci zde byla otevřena malá expozice dokumentující dobývání 

rudy a výrobu ţeleza i pohnutou historii firmy J. Porkert. 

 

Krytý věšadlový most v Pekle nad Zdobnicí 

 Dřevěný krytý most přes řeku Zdobnici vznikl v roce 1840 a nachází se v části 

Vamberka zvané Peklo nad Zdobnicí. Poslední generální oprava proběhla roku 

1982. Bednění krytu mostu není svislé, jak je to většinou u podobných staveb 

obvyklé, nýbrţ podélné. Tento věšadlový most patří k nejširším dřevěným mostům 

v republice. O technické hodnotě mostu svědčí i existence stavebního plánu z r. 

1894 s razítkem Národopisné výstavy Československé v Praze roku 1895, 

uloţený v Muzeu Orlických hor v Rychnově nad Kněţnou. K mostu se váţe i 

nešťastná náhoda: při koupání pod mostem ochrnul významný akademický malíř 

Antonín Slavíček. 

 

Kulturní památky 

Hrad Potštejn 

Hrad Potštejn byl zaloţen Půtou z Potštejna z rodu Drslaviců patrně před r. 1287 

jako mohutný gotický hrad, jeden z nejpevnějších v celé podorlické oblasti. Jeho 

syn Mikuláš, loupeţivý rytíř, zde našel bezpečné útočiště. Během času hrad 

vystřídal několik majitelů. Ve 14. století byl dobyt a značně poškozen. V 16. století 

byl hrad Potštejn reprezentačním sídlem Pernštejnů a plnil funkci správního 

centra. Bylo to období jeho největší slávy. Po opuštění hradu Hrzány z Harasova, 

kteří zde v 16. století prováděli poslední stavební úpravy, Potštejn postupně 

chátral. Dílo zkázy dovršil Jan Ludvík Harbuval de Chamaré, který zde v letech 

1747 - 1782 hledal poklad loupeţivého rytíře Mikuláše. V současné době je hrad 

v majetku obce a prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Hrad je přístupný veřejnosti. 
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Zámek Častolovice 

Dějiny zámku sahají aţ do 13. století. Byla to původně vodní tvrz, v jejímţ drţení 

se v průběhu 15. a 16. století vystřídali různí majitelé. Rodina Oppersdorfů 

přestavěla v letech 1588 aţ 1615 tvrz na renesanční zámek. Z té doby pocházejí 

výjevy z Liviových římských dějin, které zdobí nádvorní fasádu. V roce 1694 

zakoupili Častolovice Šternberkové a zůstali zde aţ do roku 1948, kdy zámek 

přešel do majetku státu. Po roce 1989 byl vrácen rodu Šternberků. 

V interiérech se nachází rozsáhlá sbírka obrazů a malované kazetové stropy. Na 

nádvoří galerie současných umělců, kavárna a restaurace. K zámku náleţí 

rozsáhlý anglický park s růţovou a vodní zahradou, zámeckým zvěřincem, oborou 

s bílými daňky a jeleny sika a s dětským hřištěm. Prohlídková trasa obsahuje 

ukázky bydlení šlechty v 17. - 19. století. Dominantou prohlídky je rytířský sál, 

zámecká jídelna zvaná Tobiáška se sbírkou portrétů českých panovníků a kaple 

Boţího těla. Rytířský sál, jídelnu a další dva přilehlé salonky zdobí unikátní 

renesanční kazetové stropy z počátku 17. století. Bohaté sbírky obrazů, zbraní 

apod. 

 

Zámek Rychnov nad Kněţnou 

Jeden z největších barokních celků východních Čech postavený v letech 1676 - 

1690 za Františka Karla Libštejnského z Kolowrat. Před rokem 1722 bylo podle 

návrhu vynikajícího architekta baroka J. B. Santiniho rozšířeno hlavní průčelí o 

postranní křídla zakončená hranolovitými věţemi. Zámecká jízdárna na 

jihovýchodní straně v parku byla vystavěna roku 1727. Poslední velké úpravy se 

uskutečnily v roce 1936. Zámek je po restituci ve vlastnictví pánů Kolowratů 

Krakovských Libštejnských. V reprezentačních síních 1. patra zámku je umístěna 

proslulá kolowratská rodová sbírka s obrazovými díly od 15. do 19. století. 

Obsahuje mj. obrazy od K. Škréty, H. von Aachena, A. Mánesa, J. A. Vocáska aj. 

Na zámku má své expozice i Muzeum Orlických hor a Orlická galerie. Moţnost 

prohlídky pozdně gotického Kostela Nejsvětější Trojice a zvonice se zvonem 

Kryštof, třetím největším zvonem v Čechách. 
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Vojenské památky 

Tvrz Bouda 

Dělostřelecká tvrz Bouda byla vybudována v letech 1936 - 1938 jako součást 

československého pevnostního systému na obranu proti Německu. Jako jediná z 

pěti stavebně dokončených tvrzí je zpřístupněna veřejnosti. Je skvělou ukázkou 

toho, jak se Československá republika připravovala na svoji obranu, a je 

nejmohutnějším prvkem pevnostní linie budované po celé délce státní hranice. 

Byla vybudována na stejnojmenném kopci nad obcí Těchonín v těţce přístupném 

terénu na sestupném hřebenu ze Suchého vrchu (995 m). Tvrz je komplexem pěti 

objektů, tzv. srubů, které propojuje rozsáhlý systém chodeb a sálů (délka 1,5 km). 

 

Dělostřelecká tvrz Hanička 

Dělostřelecká tvrz Hanička je jednou z pěti stavebně dokončených tvrzí 

čs. předválečného opevnění. Leţí v Orlických horách, nedaleko městečka 

Rokytnice v Orl. h. a obce Bartošovice v Orl. h. V současné době je přístupna 

veřejnosti a provozována jako muzeum. 

 

Ostatní turistické cíle 

Rodný domek Prokopa Diviše – Ţamberk 

 

U helvíkovického mostu stojí roubenka, ve které je dnes umístěn památník 

ţamberského rodáka, vynálezce „stroje proti bouřím" (zemněného bleskosvodu) 

Prokopa Diviše (1696 - 1765). Návštěvníci si zde mohou prohlédnout maketu 

slavného vynálezu, dobově vybavenou světnici a expozici věnovanou 

nejdůleţitějším okamţikům Divišovy cesty za vzděláním a jeho dráhy 

 premonstrátského kněze a vědce (Obr. 16).  
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Obrázek 16 – Rodný dům Prokopa Diviše (Originál, 2010).   

 

Společenské události 

Poláčkovo léto 

Rychnov nad Kněţnou kaţdoročně oţívá duchem divadelního festivalu v 

netradičních prostorách města, na nádvoří zámku a v zámecké jízdárně. Součástí 

festivalu jsou koncerty v rychnovských kostelech a synagoze. 

 

Tavení sklad dřevem 

Unikátní postup tavení skla dřevem předvádějí zájemcům skláři v Deštném v 

Orlických horách na Rychnovsku. Jedinečnost tradiční technologie při 

zpracovávání skla kaţdý rok láká stovky lidí. Kromě tavení skla návštěvníci uvidí i 

jeho další zpracování, jako například broušení nebo rytí. 
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Rychnovský divadelní jarmark 

Divadelní jarmark aneb Dividílkování v Rychnově nad Kněţnou je netradičně 

pojatá společenská akce, při které si na své přijdou nejmenší návštěvníci i jejich 

dospělý doprovod. Poslední letní prázdninový víkend se na Poláčkově náměstí 

nese ve znamení divadelních představení, muziky, kejklů, her i dobrého jídla a pití. 

Svou zručnost zde prezentuje více neţ 60 řemeslníků. Celá akce je v sobotu večer 

zakončena hlavním večerním divadelním představením a ohňostrojem (Obr. 17). 

(zdroj podkapitoly 4.2 – Internet 15) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 – Divadelní jarmark v Rychnově nad Kněžnou (Originál, 2005) 

 

 
 



Michaela Šedová: CHKO Orlické hory a Podorlicko 

2010                                                                                                                                      39 

 

5 Závěr 
 

CHKO Orlické hory je místem, které slouţí k udrţení druhové rozmanitosti 

rostlin a ţivočichů i přírodních podmínek ţivotně důleţitých pro jejich výskyt. 

Mnoho lidí si však neuvědomuje, ţe při návštěvě takového oblasti je zapotřebí 

dbát na určitá pravidla chování. Často ani nevědí, na jak vzácném území se 

z hlediska ochrany přírody nacházejí. Je proto nezbytné i nadále se snaţit 

seznamovat širokou veřejnost s touto problematikou a začínat u dětí školních a 

předškolních, které jsou v tomto věku nejlépe přístupné osvojování si daných 

modelů chování a přemýšlení.   

 

Úctu a dík nás všech si zaslouţí ti, kteří se o běh událostí, ochrany a osvěty 

v rámci chráněné krajinné oblastí starají. Nejedná se pouze o lidi za svou práci 

placené, ale i dobrovolníky z řad veřejnosti, kteří ve svém volném čase stráţí 

milovanou krajinu a dohlíţejí na pořádek v Orlických horách. 

 

Nenapadla mě ţádná dost dobrá myšlenka, jak vylepšit péči o krajinu 

Orlických hor. Proto snad jen apel na lidské svědomí. Zamysleme se nad svým 

chováním v přírodě. Nad kaţdým krokem mimo stezku, utrţenou rostlino i stopami 

po bezohlednosti některých turistů v podobě odhozených odpadku.  
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