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Anotace:  

Bakalářská práce je zaměřena na CHKO Orlické hory a navrţení naučných stezek. Jsou 

zde uvedeny informace o poloze, charakteristice chráněné oblasti, geologii, geomorfologii, 

fauně, flóře, klima a mnoho dalších. Součástí oblasti je také spousta chráněných území a 

památek, které jsou turisty velmi navštěvované. Jsou zde navrţeny tři stezky různé délky 

trasy a obtíţnosti.      

Klíčová slova: CHKO, Orlické hory, památky, stezka, ochrana, oblast, příroda, fauna, 

flora, geologie, geomorfologie. 

 

Summary: 

Bachelor´s thesis is clued-up PLA Eagle Mountains and design nature trail. There are listed 

informations about position, specifications protected area, geology, geomorphology, fauna, 

flora, climate and many others. Component of area is also a lot of protected area´s and 

sights, whitch are a lot visited by tourists.  I designed three trail different hardness.  

Keywords: PLA, Eagle Mountains, monuments, trail, protection, area, nature, fauna, flora, 

geology, geomorphology. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK  

AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny 

CHKO – Chráněná krajinná oblast 

ČR – Česká republika 

MŢP – Ministerstvo ţivotního prostředí 

NP – Národní park 

NPR – Národní přírodní rezervace 

OH – Orlické hory 

PO – Ptačí oblast 

PP – Přírodní památka 

PR – Přírodní rezervace  

ZCHÚ – Zvláště chráněné území  

aj. – a jiné 

apod.  – a podobně 

č. – číslo 

ha – hektar 

m.n.m – metrů nad mořem 
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1. Úvod 

 Oblast Orlických hor patří k turisticky velmi zajímavým oblastem, avšak zatím 

bohuţel zůstávají ve stínu jiných, známějších pohoří a hor. Na své si přijdou turisté, kteří 

hledají tichou, krásnou přírodu a není náhodou, ţe si tuto oblast vybírají i významní malíři. 

Jsou zde typické táhlé, zalesněné horské hřbety, úzká údolí, místa krásných dalekých 

výhledů, rašeliniště i mokřady, památné stromy i lidová architektura. Lesy si místy udrţely 

pralesovitý charakter, voda v potocích je místy aţ křišťálově čistá a louky na jaře jsou plné 

voňavých květin. Zvláštností jsou stovky, moţná dokonce i tisíce pevnůstek, pevností a 

tvrzí, které se měly stát ucelenou linií proti očekávanému fašistickému náporu. Většina z 

nich je uţ dnes opuštěná a zapomenutá, avšak některé díky dobrovolným pracím byly 

uvedeny do původního stavu a dnes jsou turistickou atrakcí. (David, Soukup., 2003) 

 Cílem mé bakalářské práce je navrhnout poznávací stezku v této oblasti CHKO 

Orlické hory. Nejideálnějším prostředkem jak informovat turisty jsou naučné tabule, které 

se ve své práci pokusím navrhnout. Chtěla bych touto prací poukázat na krásy zdejší 

přírody.       
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2. Popis fyzickogeografických území  

2.1. Lokalizace a vymezení území 

 Orlické hory se nachází na severovýchodě České republiky, pří polské státní 

hranici. Rozkládají se na části okresu Rychnov nad Kněţnou a malá část území zasahuje na 

jihovýchodě do okresu Ústí nad Orlicí. V této oblasti leţí 40 katastrálních území, z toho je 

24 katastrálních území hranici CHKO děleno a zbylých 16 jsou úplné katastry. Chráněná 

krajinná oblast Orlické hory byla vyhlášena Ministerstvem kultury ČR 28. prosince 1969 a 

celková rozloho činí 20 400 ha. Hlavním důvodem vyhlášení je uchování a ochrana 

harmonicky vyváţené krajiny, kde se střetávají přírodní prvky spolu s výsledky 

dlouhodobé lidské činnosti. Jak uţ bylo zmíněno na severu a severovýchodě vytváří 

hranici CHKO státní hranice a tok Divoké Orlice. Západní a jihozápadní hranici tvoří linie 

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

Pěčín – Rokytnice v Orlických horách – Bartošovice v Orlických horách – Klášterec nad 

Orlicí. Poměrně úzký hřbet Orlických hor dosahuje nejvyšší výšky v severozápadní části 

Velké Deštné (1115 m.n.m.) a nejníţe poloţeným místem je údolí Bělé (416 m.n.m.). Sídlo 

správy se nachází v Rychnově nad Kněţnou.  (Hájek et al., 2002), (Maršáková – Němejcová 

et al., 1977)  

 
Obrázek 1: lokalizace CHKO 
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2.2. Geomorfologie 

 ČR je z hlediska geomorfologického členění velmi rozmanitá, nachází se na čtyřech 

geomorfologických provinciích. Rozsahově největší je Česká vysočina, které náleţí celé 

Čechy, západní část Moravy a Slezska. Východní a jihovýchodní část českého území 

náleţí k Západním Karpatům. Zbylé dvě provincie zasahují jen velmi malou část České 

republiky. (www.wikipedia.cz) 

Geomorfologické členění 

provincie subprovincie oblast celek 

Česká vysočina Krkonošsko-jesenická (sudetská) Orlická Broumovská vrchovina 

      Orlické hory 

      Podorlická pahorkatina 

      Kladská kotlina 

Tabulka 1: geomorfologické členění (http://www.treking.cz/) 

 Orlické hory jsou asi 50 km dlouhý poměrně úzký hřbet, který se táhne ve směru 

jihovýchod-severozápad při česko-polské hranici. Pouze na dvou místech dosahuje 

nadmořská výška méně neţ 500 metrů. Nejvyšším bodem je Velká Deštná, která leţí 1115 

m.n.m.  (Maršáková – Němejcová et al., 1977)  

2.3. Geologie 

 Podle geologického členění patří Orlické hory k západosudetské soustavě 

(lugikum), v rámci krkonošsko-jesenické soustavy a Orlické podsoustavy tvoří samostatný 

geomorfologický celek. Samotné území CHKO vyplňují podcelky Deštenská hornatina, 

z části také Mladkovská vrchovina a přilehlé části Podorlické pahorkatiny. Pohoří je 

součástí komplexu orlicko-kladského krystalinika převáţně proterozoického stáří a jádro je 

budováno ortorulami a parabřidlicemi stroňské série. Ortoruly vystupují převáţně v severní 

části hor, svory a pararuly tvoří jihozápadní lem hlavního hřbetu. Podobný lem, který je 

však na vnitřní starně provázený pruhem kvarcitů se nachází i na severovýchodním svahu 

http://www.wikipedia.cz/
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hlavního hřbetu. Nejsevernější část Orlického hřbetu tvoří svorové ruly a svory zábřeţské 

série. Jihozápadní část území CHKO tvoří také sedimenty svrchní křídy. (Hájek et al., 2002)  

 

Obrázek 2: geologická mapa 

2.4. Klimatické poměry 

 Větší část území patří do chladné klimatické oblasti, přičemţ nejchladnějším 

měsícem je leden a naopak nejteplejším červenec. Průměrné roční teploty na hřbetech 

Orlických hor jsou okolo 4 °C. V červenci se teplota vzduchu pohybuje kolem 13 °C a 

v nejchladnějším lednu je průměr -2 °C a denní minimum -10 °C. V nejteplejším měsíci 

roku klesají nejniţší teploty na 12 °C a nejvyšší denní teploty jsou okolo 23 °C. V podhůří 

se roční teplota pohybuje v průměru kolem 7 °C. Častý jev při klidném ovzduší, především 

na podzim a během zimy je zde teplotní inverze, kdy teplota s nadmořskou výškou stoupá.   

Letních dnů, kdy je teplota vzduchu větší, neţ 25 °C je v podhůří průměrně 30 a 

v nejvyšších polohách 8. Mrazy nastupují ve vyšších polohách koncem září a trvají aţ do 
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poloviny května, v niţší nadmořské výšce jsou od začátku října a po 1. květnu se jiţ 

většinou nevyskytují.   

 V niţších oblastech je během jednoho roku průměr atmosférických sráţek 700 aţ 

800 mm, ve vyšších polohách je to okolo 1300 mm. Největší sráţkové úhrny se objevují 

v červenci a v srpnu. Počet sráţkových dní je v této lokalitě největší v zimě a naopak 

nejmenší v přechodu ročních období. Vydatnost deště v zimních měsících je menší neţ 

v létě, kdy se vyskytují přívalové deště někdy doprovázené bouřkami. Při takto silných 

deštích bývá poškozená vegetace. V oblasti Trčkova, Orlického Záhoří a Neratova se 

nachází takzvaná závětrná strana, kde vzniká sráţkový deficit vlivem převládajícího 

západního proudění. Orlické hory jsou spolu s Krkonošemi označovány jako oblasti 

s největším počtem výskytu bouřek na území České republiky. S nadmořskou výškou 

vzrůstá i oblačnost. Ve vyšších polohách je průměrně okolo 35 dní a v předhůří kolem 30 

dní s bouřkami.  V podhůří je délka slunečního svitu v průměru za rok 1750 hodin a na 

hřbetech 1650 hodin. Zamračených dní na hřbetech hor je okolo 160 dní a v podhůří je to 

ročně asi 145 dní.   

 Větrné podmínky jsou v této oblasti velmi sloţité, důvodem je bohatá členitost 

terénu a také to, ţe se pohoří staví do cesty jako překáţka. Obecně lze říci, ţe zde 

převládají západní větry, ale nachází se zde místa, kde jsou tyto větry zcela potlačeny. 

Tudíţ se místo od místa mění počet dnů s bezvětřím. U větru můţeme také říct, ţe má svůj 

denní i roční průběh. V niţší nadmořské výšce má vítr největší rychlost převáţně 

v odpoledních hodinách. Naproti tomu v nejvyšších polohách je rychlost větru maximální 

v nočních hodinách a minimální během dne.  

 Sníh je v této lokalitě hodně závislý na nadmořské výšce a směrem do hor klesá 

datum nejvyšší sněhové pokrývky. V podhůří je to 30 aţ 40 cm během února a v oblasti 

vrcholových partií hor je průměr 100 cm sněhu aţ ke konci března. Je uváděno, ţe 

v níţinách sněţí asi 40 dní v roce a v horách je to více neţ 80 dní.  

 Počasí se na severu a východě tohoto pohoří mění velmi rychle a nečekaně. Můţe 

za to celková konfigurace Orlických hor a nejbliţší horská pásma jako jsou Krkonoše, 

Hrubý Jeseník a Králický Sněţník. Na severní a severozápadní straně hor je teplejší vzduch 

vytlačován studenou vzduchovou hmotou od severu, severovýchodu aţ východu. 
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V zimním období je vítr často doprovázen vánicemi, které trvají dva aţ tři dny. (Hájek et 

al., 2002) 

 

2.5.Hydrologie 

 Většina území CHKO patří do povodí Divoké Orlice, která odvodňuje severní část 

území. Nejdůleţitějšími toky Orlických hor a Podorlicka jsou Divoká a Tichá Orlice, které 

se mimo vymezenou oblast spojují do jedné řeky, ta se poté vlévá do Labe. Divoká Orlice 

pramení v Polsku a tvoří přes 25 km dlouhý hraniční tok. U Zemské brány, coţ je balvanité 

koryto s velkým sklonem proráţí hlavní horský hřbet. Tento úsek patří k nejdivočejším, ale 

zároveň nejromantičtějším úsekům této řeky. Její údolí je, však většinou povaţováno za 

malebné a klidné. Nejvýznamnější přítoky zprava jsou Rokytenka, Zdobnice, Bělá a 

Dědina a z levostranných přítoků stojí za zmínku pouze Orlička a Brodec. Zdobnice je 

divoká řeka vytvářející kamenité koryto v hlubokém lessnatém údolí. Uprostřed hor pod 

Vrchmezím pramení potok Olešenka, která podobně jako potok Janovský své vody 

neodvádí k jihu do Orlice, ale na západ do Metuje. U Kostelce nad Orlicí opouští Divoká 

Orlice zájmovou oblast.  

                 

Obrázek 3: Divoká Orlice (www.wikipedia.cz) 

 Ze dvou přehradních nádrţí, které jsou součástí Orlických hor a Podorlicka je 

významnější Pastvina na Divoké Orlici s vodní plochou 110 ha. Na Javornickém potoce se 
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nachází Ivanské jezero o rozloze přes 1, 50 ha. K největším rybníkům patří Hvězda, 

Černíkovický rybník a Čemenský rybník. (David, Soukup., 2003) 

 Povrchové vody v CHKO mají nízký obsah rozpustných látek, a proto se svojí 

kvalitou řadí do prvních dvou tříd pětistupňového hodnocení kyslíkového reţimu a 

chemických ukazatelů. Do druhé a třetí třídy je tato oblast zařazena podle bakteriálních 

ukazatelů, především pak Zlatý potok. Podzemní vody se dají bez větších úprav pouţívat 

pro pitné účely. Problémem můţe být pouze výskyt radonu, který se objevuje ve zvýšené 

míře v celém regionu. Díky přírodním podmínkám, které tvoří významnou přirozenou 

akumulaci povrchových i podpovrchových vod byly Orlické hory vyhlášeny v roce 1978 

chráněnou oblastí přirozené akumulace vod – CHOPAV. (www.ochranaprirody.cz)  

2.6. Půdy 

 Na vznik a vývoj půd v zájmové oblasti má velký vliv řada faktorů. Dříve šlo 

především o vliv přírody, ale postupem času začalo převaţovat působení člověka. Půdy 

jsou zde kvalitně naprosto rozdílné, za coţ můţou nestejné klimatické, geologické, 

geomorfologické a v neposlední řadě také hydrologické poměry. CHKO Orlické hory 

můţeme z tohoto pohledu rozdělit na dvě části. Na první polovině převládají písčitohlinité 

půdy a na zbylém území se prolínají půdy písčitohlinité a hlinitopísčité. Hlinitá a 

jílovohlinitá půda se nachází pouze v oblasti od Prostřední Rokytnice směrem k Pěčínu.  

Hlavní půdní typy:  

Kambizem typická – (varieta kyselá a silně kyselá) nalezneme je především v podhůří a 

vystupují aţ do výšky okolo 850 m.n.m. Rostlinstvo tvoří bučiny, jedlobučiny a luční 

porosty vlhkých stanovišť.    

Podzol typický – nachází se v oblasti vrcholových partií hor na minerálně slabých půdách 

s půdotvorným substrátem tvořeným ortorulami. A především na plochách s převaţující 

severní orientaci terénu, kde jsou sráţky asi 1000 mm. 

Podzol kambizemní – tento půdní typ převaţuje v nadmořské výšce od 850 m do 1000 m. 

Podklad pro tento podzol tvoří ortoruly a svory. Nejčastější vegetace jsou jedlové bučiny 

se smrkem.  

http://www.ochranaprirody.cz/
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Pseudoglej – půda zamokřená z velké části povrchovou vodou s častým silným vysušením. 

Nachází se na oblastech se severní nebo severovýchodní orientaci, v oblasti vodních toků 

anebo sráţkami nad 700 mm.     

Glej – skupina půd, která se vyvíjí pod vlivem nepřetrţitě vysoké hladiny podzemní vody. 

V zájmové oblasti se nachází nedaleko vodních toků.   

Fluvizem – je to půda náplavů v nivách řek a v CHKO ji nalezneme v nivě toku řeky 

Divové Orlice. (Hájek et al., 2002)  

2.7. Zonace CHKO  

 V současné době CHKO pro zachování maximální ochrany přírody vychází 

z podmínek zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V tomto zákonu jsou 

definovány zóny podle různého stupně ochrany přírody a zároveň plán péče o CHKO. Celý 

systém zonace a plán péče umoţňují rozvoj lidských aktivit, při zachování současných 

přírodních hodnot. V zájmové oblasti jsou odlišeny čtyři zóny.  

1. zóna – zaujímá 7 % plochy Chráněné krajinné oblasti a soustřeďuje nejcennější 

fragmenty zachovaných přirozených ekosystému. Jako například zbytky přirozených lesů, 

louky a mokřady s chráněnými druhy rostlin a ţivočichů. Na těchto územích je prioritou 

zachování a stabilizace všech přírodních hodnot, pro které byly tyto lokality zařazeny do 1. 

zóny.  

2. zóna – je zastoupena v 43 % plochy CHKO a zahrnuje zachovalé části této oblasti. Jedná 

se o lesy zachovalou mozaikou přírodě blízkých porostů, druhově bohaté louky a mokřady. 

Cílem je zachování přírodních hodnot při současném hospodářském vyuţívání.  

3. zóna – má nejrozsáhlejší zastoupení, zahrnuje všechny zbylé plochy volné přírody coţ je 

asi 47 %. Do této zly patří lesní porosty poškozené imisemi, menší osady bez souvislé 

zástavby a intenzivně vyuţívané zemědělské plochy. V této zóně je moţný rozvoj 

turistického zázemí i nesouvislá zástavba, ale nesmí poškodit přírodní prostředí a krajinný 

ráz.       

4. zóna – nejmenší zastoupení, pouze 3 % plochy CHKO. Zahrnuje zastavěné části větších 

sídel včetně velkých zemědělských objektů. Z krajiny zde patří pouze souvislé plochy orné 

půdy a sadů. V této zóně je moţná souvislá zástavba, při respektování krajinného rázu a 

pravidel zdejší architektury. (Hájek et al., 2002)       
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Obrázek 4: zonace CHKO (www.orlickehory.net) 

2.8. Ekosystémy 

 Nejčastějšími ekosystémy v Orlických horách jsou lesy, rašeliniště a mokřady, dále 

zde nalezneme horské pastviny, luční porosty, meze a remízky. Ve vyšších nadmořských 

výškách můţeme ještě nyní nalézt zbytky původních pralesovitých porostů. Jsou tvořeny 

především smrkem, bukem, javorem klenem a jeřábem. Z největší pravděpodobností na 

hřebenech původně nebyly přirozené hole, ty byly vytvořeny pastvou a v poslední době 

mají tendenci zarůstat dřevinami. Lesy zaujímají okolo 75 % rozlohy CHKO, coţ je asi 

15 000 ha. V minulosti jimi bylo pokryto skoro celé území, kde převládaly bučiny a 

jedlobučiny.  Převaţují lesy jehličnatého charakteru, přičemţ nejčastějším zástupcem je 

smrk ztepilý (86%). Buky mají největší zastoupení v kategorii listnatých stromů (11%) a 

zbylou část zaujímá holina (3%). Rašeliniště jsou především vrchovištního charakteru. 

Místy jsou na prameništích vytvořena také svahová rašeliniště, která jsou vzácnější a 

přecházejí v rašelinné a podmáčené louky. Nejznámějším a největším rašeliništěm je 
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rašeliniště u Kunštátské kaple a společně s Jelení lázní tvoří jedinou dvojici, která je 

zásobovaná pouze sráţkovou vodou. (Vašíček., 2004) 

 

Obrázek 5: grafické znázornění zastoupení lesů (Hájek et al., 2002)  

2.9. Flóra 

 Orlické hory jsou charakteristické celkem velkou rozmanitostí přírodních biotopů. 

Do doby neţ člověk začal ovlivňovat přírodu zde byly hlavním lesním biotopem bučiny. 

Celé území CHKO patří do oblasti květnatých bučin, pouze nejhořejší polohy přiřazujeme 

k acidofilním horským bučinám a horským smrčinám. V údolí některých řek jsou 

rekonstruovány suťové lesy a v nivách vodních toků luhy a olšiny. V této lokalitě roste 

řada chráněných druhů rostlin zajímavých svým geografickým rozšířením. Jako např. 

koprníček bezobalný a kamzičník rakouský, kteří zde dosahují západní hranice rozšíření 

v Sudetech a nejsevernější hranice celosvětového rozšíření. Zajímavým druhem je tučnice 

obecná, jenţ má v dané lokalitě čtyři naleziště z pěti známých ve východních Čechách. 

Poprvé, ale také naposledy byl v roce 1964 v NPR Bukačka nalezen sklenobýl bezlistý. Do 

kategorie vyhynulých rostlin patří vrba borůvkovitá a smrkovník plazivý. Z kriticky 

ohroţených druhů se v kraji poměrně hojně nachází zdrojovka prameništní. Ohroţené 

druhy jsou orněj pestrý, prstnatec májový, bledule jarní, upolín nejvyšší. Z chráněných a 

vzácných rostlin zde rostou např. lilie cibulkonosná, tolije bahenní, ostřice Davallova, prha 
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arnika, rosnatka okrouhlolistá, kapradina hrálovitá, všivec ladni, přeslička luční. (Hájek et 

al., 2002)  

 

Obrázek 6: Koprníček bezobalný (Ligusticum mutellina), (www.biolib.cz)  

2.10. Fauna 

 Vzhledem k poloze Orlických hor, málo členitému reliéfu a malé nadmořské výšce 

je zde zvířena méně rozmanitá neţ v jiných srovnatelných pohořích. Uvádí se, ţe na území 

Orlických hor hnízdí asi 170 druhů ptáků a ţije okolo 57 druhů savců. Běţně tu ţijí šelmy 

například liška obecná, lasice hranostaj, kuna lesní, tchoř tmavý a jezevec lesní. Z Polska 

se sem velmi vzácně zatoulá los evropský. Nejnápadnějším kopytníkem je jelen evropský, 

jehoţ velmi vysoké počty jedinců působí váţné poškození na lesních porostech. V několika 

posledních letech přibylo v této lokalitě lišek, vzácně se vyskytuje jezevec a kuna a 

výrazně také ubylo zajíců. Naopak zde můţeme běţně vidět jeţka západního, netopýra 

černého, rejsce vodního a další. Mezi vzácnosti patří rejsek horský, rejsek černý nebo plch 

lesní. Z řad ptáků se mimo běţné druhy pěvců, dravců, sov a datlů vyskytují i druhy 

vzácné, jako kos horský, králíček ohnivý, ořešník kropenatý, sýc rousný a jiné. V blízkosti 

čistých horských potoků můţeme spatřit ledňáčka říčního, konipase horského nebo skorce 

http://www.biolib.cz/
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vodního. V oblasti se vyskytuje okolo 14 druhů obojţivelníků, 6 druhů plazů, přes 100 

druhů pavouků, 130 druhů ptáků, 63 druhů měkkýšů. Největší skupinu však tvoří hmyz, 

který je zastoupen v nepřeberném mnoţství, pouze motýlů je okolo 700 druhů. (David, 

Soukup., 2003)  

 

Obrázek 7: Kos horský (Turdus torquatus), (www.birdphoto.cz) 

2.11. Natura 2000 

 Některé části CHKO Orlické hory jsou natolik hodnotné, ţe jsou součástí soustavy 

Natura 2000. Jedná se o 5 evropsky významných lokalit. V nich jsou chráněny 

celoevropsky ohroţené druhy rostlin, ţivočichů a také přírodní stanoviště (např. bučiny, 

různé typy luk). Zaujímají asi 12 % rozlohy CHKO, coţ je 2364 ha. Některé vzácné 

přírodní jevy jsou podmíněny lidskou činností. Ať uţ dlouhodobým působením člověka 

nebo lidskou aktivitou (např. druhově bohaté louky). Z tohoto důvodu Natura 2000 uvedla 

myšlenku, ţe není potřeba omezovat aktivity, které nepoškozují chráněné druhy nebo 

přírodní stanoviště. Proto můţe řada hospodářských činností bez potíţí nadále pokračovat i 

ve vyhlášených lokalitách. 

Významné lokality: 

Orlické hory (sever) – velká část horských lesů byla v 80. letech 20. století postiţena 

odumíráním při imisní kalamitě. Díky šetrnému lesnickému hospodaření se však 
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dochovaly rozsáhle porosty bučin a horských smrčin. Tato lokalita je druhým největším 

nalezištěm hořečku mnohotvarého českého v České republice.   

Trčkoc – v této závětrné části hřebene se vyskytuje několik zachovalých květnatých i 

kyselých bučin a podmáčených smrčin.  

Pánský vrch – různé typy luk na tomto kopce jsou udrţovány především pastvou ovcí.  

Divoká Orlice – krásná a zachovalá horská řeka, na které se hojně vyskytuje vranka 

obecná. Dále zde můţeme spatřit mihuli potoční a bobra evropského.  

Orlické Záhoří – jedná se o rozsáhlou lokalitu tvořenou z velké části především 

zemědělskými plochami. Je to místo slouţící k ochraně ptáka chřástala polního. Vyskytuje 

se na mokřinách i zemědělsky vyuţívaných loukách a pastvinách.  (www.cittadella.cz) 

2.12. Ptačí oblast Orlické Záhoří 

 Území tvoří luční porosty v rozmezí nadmořských výšek 660 aţ 770 m.n.m. při 

pravém břehu řeky Divoké Orlice. Délka této oblasti je necelých 8 km a šířka v rozmezí 

mezi 1 a 1,5 km. Celková rozloha činí 903,7 ha, coţ z ní dělá šestou nejmenší oblastí 

v České republice. Velmi podmáčené pozemky, které nelze sklízet zůstávají nepokosené, 

tudiţ vytvářejí vhodné podmínky pro hnízdění chřástala polního. Vodní nádrţe, tůně a 

především Divoká Orlice jsou vhodnou potravní základnou pro čápa černého. Můţeme zde 

spatřit ťuhýka obecného, ledňáčka říčního nebo skorce vodního. (www.vcpcso.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pavla Bajgarová: Návrh stezky v CHKO OH 

 

2011  14 

3. Popis kulturně - historických poměrů  

3.1 Počátky osídlení 

V roce 6 500 př. n. l. pokrývá Čechy lesnatá krajina s plochami bezlesí. Zhruba o 

tisíc let později se datuje objev první zemědělské kultury v Čechách. Zpočátku a po 

dlouhou dobu je zemědělství omezeno pouze na oblasti podél vodních toků pod 350 

m.n.m. Toto je základ dnešních měst a starých obcí, někdy je tato oblast nazývána starou 

sídelní oblastí. Struktura krajiny se s příchodem zemědělství nemění nijak radikálně, mění 

se pouze její vyuţívání. Zemědělci kromě obhospodařování půdy a chovu zdomácnělých 

zvířat ještě stalé příleţitostně loví, začínají pěstovat včely, obchodují, ale také rozvíjejí 

řemesla. Kromě přeměny stepí v pole je vyuţíván les k těţbě dřeva, které je poté 

vyuţíváno k topení a na materiál. Krajina zůstává z hlediska vyuţívání a vzhledu od 

počátku usazování lidí aţ po počátek středověké kolonizace téměř nezměněná. Mění se 

etnické sloţení obyvatelstva, v kraji pod pralesy Orlických hor se usazují lidé kultury 

luţické. Nálezy z doby bronzové pocházejí z okolí obce Pěčína. Oblastí vedou stezky – 

z Moravy od dnešní Mohelnice přes Litomyšl a Hradec Králové vedla spojnice k Náchodu. 

Náchod představoval důleţitý bod na staré dálkové stezce mezi Prahou a Kladskem, 

Českou kotlinou a Dolnoslezskou níţinou, kudy se mimo jiné dopravoval baltský jantar a 

sůl. Keltové ani Germáni nezanechali pod Orlickými horami ţádné stopy. V 5. století 

našeho letopočtu ovládli celé východní Čechy Charváti, slovanský kmen, který posléze 

nahradili Slavníkovci. Slované budují města na místech svých předchůdců, ale i na místech 

nových. S určitostí víme o existenci Litomyšle, Hradce Králové, pravděpodobně jiţ 

existuje osídlení i na místě dnešního Opočna. V 11. a 12. století existovaly v relativně 

podobných vzdálenostech od sebe hrady, k nimţ náleţelo okolní území. Ty byly 

politickými, hospodářskými, soudními, vojenskými i církevními centry svých obvodů. Ve 

sídlech se vzdálenost hradů pohybovala  kolem 30 km, v okrajových oblastech zhruba 

dvakrát více.  

 Díky nárůstu populace a zintenzivnění vyuţívání půdy dochází k potřebě dalších 

území. Tak začíná tzv. kolonizace, kdy dochází k osídlování oblastí, především českých a 

moravských pahorkatin. Můţeme se domnívat, ţe v tomto období jsou zakládány první 

vesnice a usedlosti v Podorlicku a v údolích větších toků řek dnešních Orlických hor. 

Během 12. a hlavně ve století 13. dochází k postupné přeměně území, kdy území začíná 
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náleţet prvním „šlechtickým“ pánům. Během kolonizace, která vyvrcholila 

v sedmdesátých letech 14. století, stoupl několikanásobně rozsah kultivované půdy. 

Obyvatelstvo venkova se začíná stahovat do větších a v terénu pevně usazených vesnic. 

Němci se začínají podílet na zakládání nových sídel, a proto jsou větší města a osady 

Podorlicka zakládány podle německého práva. Během 13. a na počátku 14. století, mezi 

tyto města patří Dobruška a Rychnov nad Kněţnou, Deštné a Rokytnice v Orlických 

horách ze začátku století čtrnáctého. Ve 13. a 14. století jsou vybudovány hrady Lanšperk, 

Litice, Liberk, Skuhrov, Frymburk, Náchod a Červená Hora. Další velká vlna kolonizace 

se v této oblasti odehrála v 16. a 17. století, tentokrát však výrazně německého charakteru. 

V Orlických horách jiţ od konce 15. století vznikají sklárny. Dřevo a dřevěné uhlí 

potřebovaly také šachty, hutě a kutnohorské doly. Na vykácených lesních plochách se 

usazovalo zemědělské obyvatelstvo. Nejstarší sklárna vznikla v Rokytnici v Orlických 

horách, její existence je doloţena k roku 1515, další pak vznikla v Kačerově. 

V sedmdesátých letech 16. století byl zřízen úřad vrchního lesmistra a byla zahájena těţba 

a doprava dříví do Kutné Hory.  

 Příchod novověku nezměnil rozsah a národnostní strukturu obyvatelstva Orlických 

hor a jejich podhůří. Jsou zakládány textilní manufaktury, posléze i první strojírenské 

továrny. (www.kroceje.cz)  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kroceje.cz/
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4. Hlavní předměty ochrany v CHKO  

4.1. Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO  

 Podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny pod pojmem maloplošná 

chráněná území rozumíme vybrané části krajiny, které jsou pro svou přírodní a krajinovou 

hodnotu prohlášeny za přírodní rezervaci (PR), národní přírodní rezervaci (NPR) nebo 

přírodní památku (PP).     

V CHKO Orlické hory se nachází:  

- 2 národní přírodní rezervace: Bukačka, Trčkov 

- 13 přírodních rezervací: Bedřichovka, Černý důl, Hořečky, Hraniční louka, Jelení 

lázeň, Komáří vrch, Neratovské luky, Pod Vrchmezím, Pod Zakletým, Rašeliniště 

Kačerov, Sedloňovský vrch, Trčkovská louka, Zemská brána) 

- 5 přírodních památek: Rašeliniště pod Pětirozcestím, Rašeliniště pod Předním 

vrchem, Sfinga, U Kunštátské kaple, Velká louka). 

4.1.1. Národní přírodní rezervace 

 Menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf vázány 

významné a jedinečné ekosystémy. Poskytuje ochranu v mezinárodním nebo národním 

měřítku. (www.priroda.cz) 

Bukačka 

 Bývá označována za nejhodnotnější a také nejznámější lokalitu Orlických hor. 

Lesní porosty a louky v nadmořské výšce 910 – 1025 m.n.m. Byla vyhlášena v roce 1954 a 

má rozlohu 50,72 ha. Někdy bývá nazývána botanickou zahradou Orlických hor. Jedná se 

o zakrslý bukový prales s rašelinnou loukou, kde se vyskytuje více neţ 200 druhů rostlin. 

Lesní porosty tvoří původní smíšené bukosmrčiny s klenem a jeřábem. Buk v této lokalitě 

dosahuje horní hranice svého rozšíření. (David, Soukup., 2003)  
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Obrázek 8: NPR Bukačka, (www.3athlon.com) 

Trčkov 

Přirozené smíšené porosty z dřevin s převahou horského smrku, buku, javoru klenu a jedle. 

Tyto porosty jsou skryty za hřbetem a svým způsobem chráněny před vlivem kyselých mlh 

a dešťů, díky tomuto se zachovaly v dobrém stavu. Byla zřízena v roce 1982 a nachází se 

v nadmořské výšce od 760 do 920 m.n.m. (Hájek et al., 2002)  

4.1.2. Přírodní rezervace 

 Méně rozsáhlé území přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a 

významných pro danou geografickou oblast. (www.priroda.cz) 

Bedřichovka 

 Polokulturní horské louky v nivě Orlice, je zde bohaté naleziště vzácných a 

chráněných druhů rostlin. PR byla vyhlášena roku 1982 a rozkládá se na 11, 93 ha. Úkolem 

je udrţet druhovou pestrost a rozmanitost fauny a flóry.   
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Obrázek 9: PR Bedřichovka, (www.3athlon.com)  

Černý důl 

 Prales ve vrcholových partiích Orlických hor leţí v nadmořské výšce 780 aţ 884 

m.n.m. Výměra činí necelých 27 ha. Zbytky bukojedlového pralesa se smrkem a javorem 

klenem. Protoţe se nachází v blízkosti pevnosti Hanička byl dlouhou dobu veřejnosti 

nepřístupný.  

Hořečky 

 Tato louka u hranice s Polskem byla vyhlášena roku 1994. Rozkládá se na rozloze 

0,57 ha. Jde o ochranu přirozených květnatých luk s bohatou květenou, na kterých se 

nachází mimo jiné kriticky ohroţený hořeček mnohotvárný český. Cílem ochrany je tudíţ 

zachovat populaci hořečku, proto bude lokalita i nadále kosena a nepravidelně narušován 

drn pro lepší přístup semen do půdy.   

Hraniční louka 

 Jedná se o polokulturní rašelinnou louku s bohatou bylinnou skladbou a 

rozptýlenou zelení. Ta zůstala zachována jako ukázka lučních porostů charakteristická pro 

Orlické hory. Leţí na 8, 85 ha v nadmořské výšce okolo 750 m.n.m. Jde zde především o 

zachování mokřadních ekosystémů s druhovou skladbou odpovídající rozsáhlému způsobu 

hospodaření.   
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Jelení lázně 

 Vrchovištní rašeliniště s jezírky a se vzácnými druhy rostlin, které jsou vázány na 

tento typ společenstev. Původně se kolem něj nacházely lesy, nyní leţí uprostřed 

rozsáhlých pasek v nadmořské výšce 1070 m.n.m a na rozloze 3,62 ha.  

Komáří vrch 

 Byl vyhlášen v roce 1973 na rozloze necelých 13 ha. Předmětem ochrany je 

zachovalý bukosmrkový porost. Podobné porosty v minulosti pokrývaly celý hřbet 

Orlických hor a tvořily pohraniční hvozd. 

Neratovské louky 

 PR byla vyhlášená roku 1998 a rozprostírá se na rozloze 13,12 ha. Předmětem 

ochrany je typický biotop podmáčené louky v nivě Divoké Orlice, rozsáhlé obdělávané, 

částečně zrašeliněné s chráněnými druhy jak rostlin, tak i ţivočichů. Můţeme zde spatřit 

čápa černého, jestřába lesního, zmiji obecnou ale také ostřici chudokvětou, oměj pestrý a 

mnoho dalších. 

Pod Vrchmezím 

 Zachovalá horská buková smrčina s klenem, která je názornou ukázkou přirozeného 

sloţení lesních porostů v této lokalitě. Rezervace je genovou základnou pro smrk ztepilý a 

buk lesní. Najdeme jí na severozápadním svahu Vrchmezí v nadmořské výšce okolo 1000 

m.n.m o rozloze 16 ha.  

Pod Zakletým 

 Přes 50 ha velké rašeliniště v údolí Říčky bylo vyhlášeno roku 1994. Předmětem 

ochrany je ochrana silně ohroţené Tučnice obecné. Jedná ze čtyř dosud existujících lokalit 

tohoto druhu v CHKO OH. Lze zde vidět čolka horského, ropuchu obecnou nebo ptáka 

králička obecného. (Hájek et al., 2002)  
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Obrázek 10: PR Pod Zakletým, (www.3athlon.com)  

Rašeliniště Kačerov 

 Jedná se o rašelinnou louku s náletovými dřevinami, rozptýlenými stromy a 

mozaikou rašelinných biotopů. Toto místo o rozloze 4,83 ha je bohaté naleziště vzácných 

druhů rostlin i ţivočichů. V 80. letech 20. století bylo okolí rezervace v rámci rekultivacích 

odvodněno.   

Sedloňovský vrch 

 Jeden ze zbytků přirozených lesních porostů této oblasti. Smíšená pralesovitá 

bukosmrčina s javorovým klenem na rozloze necelých 100 ha se nachází v nadmořské 

výšce 790 – 1050 m.n.m. Tato PR je zaajímavá celou řadou chráněných rostlin jako je 

například oměj pestrý, bledule jarní, pětiprstka obecná a mnoho dalších.  

Trčkovská louka 

 Malá část horské louky, která zůstala zachována po velkoplošných opatřeních ke 

zlepšení půdy a rekultivacích, které probíhaly v 70. letech 20. století. Dodnes zde můţeme 

vidět bohaté bylinné patro se vzácnou květenou. Tato oblast o rozloze 12,82 ha je pro svou 

rozptýlenou zeleň vhodným biotopem pro některé druhy ptactva.  

Zemská brána 

 Průlomové údolí Divoké Orlice v nadmořské výšce kolem 500 m.n.m. bylo 

vyhlášeno v roce 1987. Předmět ochrany je celý krajinný komplex. Do této PR jsou také 
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zahrnuty lesní porosty na svazích řeky, louky v těsném okolí a balvanité řečiště Divoké 

Orlice. Břehy této řeky jsou lemovány velkými skalními útvary. (Hájek et al., 2002)    

 

Obrázek 11: PR Zemská brána, (www.3athlon.com)  

4.1.3. Přírodní památka 

 Přírodní útvar menší rozlohy, především geologický nebo geomorfologický útvar, 

naleziště vzácných nerostů nebo ohroţených druhů. S regionálním ekologickým, 

estetickým či vědeckým významem a to i takový, který neformovala sama příroda, ale také 

člověk. (www.priroda.cz) 

Rašeliniště pod Pětirozcestím 

 Svahové rašeliniště s prameništi a jezírky je útočištěm ojedinělých druhů z řad 

fauny i flóry. Rašeliniště o rozloze 0, 54 ha se nachází nadmořské výšce okolo 900 metrů.   

Rašeliniště pod Předním vrchem 

 Rašelinná louka se vzácnými charakteristickými druhy rostlin. Spousta podobných 

lokalit bylo v okolí v minulosti zničeno rekultivacemi a podobnými pracemi. Její rozloha 

činí 3, 51 ha.   

Sfinga 

 Jedná se o skalní hradbu, která se nachází na Vápencovém vrchu. Pod tímto 

názvem byl v roce 1985 vyhlášen a podle zákona o ochraně přírody a krajiny mezi 
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památky zařazen jediný geologický útvar. Výrazné skalisko téměř 40 metrů široké a 

v některých místech aţ 10 metrů vysoké leţí 950 m.n.m. (Hájek et al., 2002)      

 

Obrázek 12: PP Sfinga, (www.3athlon.com)  

U Kunštátské kaple 

 Vrchovištní rašeliniště, které je pojmenováno podle nedaleko stojící kaple. PP se 

nachází 1030 m.n.m a byla vyhlášena v roce 1973. Na rašeliništi můţeme spatřit typickou 

vrchovištní květenu. Prvotně bylo rašeliniště obklopeno lesním porostem, nyní však leţí 

mezi rozsáhlými pasekami.  
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Obrázek 13: PP U Kunštátské kaple, (www.3athlon.com)  

Velká louka 

 Lesní rašelinná louka, která jako jedna z posledních unikla odvodnění lesních půd, 

které se zde konalo v druhé polovině 20. století. Nachází se zde ohroţené druhy rostlin i 

ţivočichů a je významnou lokalitou z botanického a entomologického hlediska. Vyhlášena 

roku 1982 o celkové výměře 2, 34  

4.2. Chráněné a památné stromy 

 Na území CHKO Orlické hory můţeme v současnosti najít 13 chráněných a 

památných stromů a jednu alej se 151 stromy čtrnácti druhy.  

Alej v Rokytnici v Orlických horách 

 Směrem z Rokytnice v orlických horách na Nové dvory roste alej, která se skládá 

ze 151 stromy 14 druhů. Nejstaršímu stromu je vice neţ 250 let, největší výška stromu činí 

23 m a maximální obvod stromu je 704 cm. (Hájek et al., 2002)     
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Obrázek 14: alej, (www.3athlon.com)  

 

název, místo stáří výška obvod kmene 

Lípa malolistá v Bartošovicích v Orlických horách  280 let 20 m 600 cm 

Jasan ztepilý v Deštném v Orlických horách  
200 let  24 m 545 cm  

Lípa malolistá v Horní Rokytnici  250 let 24 m 655 cm 

Bříza bělokorá v Jedlové v Orlických horách  80 let 21 m 270 cm 

Lípa malolistá na Malé straně  200 let 22 m 500 cm 

Lípa malolistá v Nebeské Rybné  200 let 22 m 590 cm 

Javor klen v Neratově  200 let 30 m 470 cm 
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Jasan ztepilý v Olešnici v Orlických horách  200 let 22 m 550 cm 

Buk lesní v Pěčíně  300 let 22 m 655 cm 

Lípa malolistá v Polomu   200 let 21 m 537 m  

Lípa malolistá v Sedloňově  500 let 25 m 850 cm 

Jasan ztepilý na Souvlastním  180 let 23 m 545 cm 

Tabulka 2: seznam chráněných a památných stromů, (www.3athlon.com)  

 

Obrázek 15, 16: Buk lesní vPěčíně, Jasan ztepilý v Deštném v OH, (www.3athlon.com)  
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5. Návrh naučných stezek a jejich grafického doprovodu 

 Naučná stezka je předem určená turistická trasa, která vede například chráněnými 

územími, lesy, městy, parky a podobně. Cílem je přinést informace lidem, kteří stezkou 

procházejí. Pro tento účel se vyuţívají informační tabule nebo tištěné průvodce. Informační 

panely bývají rovnoměrně rozmístěny po celé trase. Jednotlivé zastávky (tabule) se 

zabývají vţdy jedním tématem, které je na trase moţné pozorovat. S tištěným průvodcem 

bývá problém v jeho sehnání, protoţe ne kaţdé město má informační centrum. 

(www.stezky.info) 

5.1 Naučná stezka Neratov- Bartošovice v Orlických horách 

Trasa A  

 Měří cca 30 km a proto je určena především pro turisty s dobrou kondicí. Tato 

stezka je sloţena z trasy B a C.  

 Začátek této poznávací stezky je v Neratově u památného stromu (Javor klen) a 

dále pokračuje k částečně zřícenému baroknímu kostelu Sv. Nanebevzetí P. Marie. 

Nedaleko Neratova se nachází Vysoký kořen, coţ je vrch v nadmořské výšce 812 metrů a 

tato trasa jej protíná a pokračuje směrem k Přírodní rezervaci Černý důl. Skrz tuto oblast 

dále k dělostřelecké trzi Hanička. Odtud přes obce Údolíčko a Svatá Anna do Bartošovic 

v Orlických horách, kde se nachází několik zajímavých míst, jako je kamenný barokní 

most, sousoší Ukříţování a památný strom (Lípa). Z Bartošovic pokračuje trasa k Přírodní 

památce Rašeliniště pod Předním vrchem. Přes Ţamberské lesy se stezka stáčí k Pašerácké 

lávce a potom k Přírodní rezervaci Zemská brána. Proti proudu řeky Divoké Orlice a přes 

Pískovou alej se dostává aţ na okraj Bartošovic v Orlických horách k chatě U Bedřicha. 

Podél státní hranice s Polskem vede aţ ke kostelu Sv. Jana Nepomuckého a pomníku 

padlých. Dále přes vrchol zpět k Vysokému kořenu a odtud se vrací do výchozího bodu, 

tedy obce Neratov.  

Trasa B  

 Stezka je dlouhá 20, 5 km, proto je stejně jako předešlá trasa určena pro turisty 

s dobrou kondicí. Začátek je totiţný s trasou A, aţ do Bartošovic v Orlických horách, kde 
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si právě trasu A můţeme zkrátit, kdyţ projdeme skrz městem a poté proti proudu řeky 

Divoké Orlice opět k Vysokému Kořenu a Neratovic.   

 Trasa C 

 Tato trasa je z navrhovaných poznávacích stezek nejkratší a nejméně náročná, měří 

10, 5 km. Je určena všem věkovým kategoriím. Stezka Začíná v Bartošovicích v Orlických 

horách, pokračuje k Rašeliništi pod Předním vrchem a poté k Pašerácké lávce a Zemské 

bráně. Odtud proti proudu řeky zpět do Bartošovic v Orlických horách.  

 

5. 2. Zajímavá místa v naučné stezce 

Kostel P. Marie Nanebevzetí 

 Dominantou Neratova je částečně zřícený barokní kostel Nanebevzetí P. Marie, 

vystavěný v letech 1722 – 1733. Byl postaven podle projektu G. B. Allipradiho. 

Předchůdcem tohoto kostela byl starší kostelík z 16. století, který však svával o něco níţe u 

pramene údajně léčivé vody. Roku 1661 do něj byla z Rokytnice převezena milostná soška 

P. Marie. U studánky byly zřízeny malé lázně, které udělaly z Neratova vyhledávané 

poutní místo. Původní nevelká svatyně přestala poutníkům vyhovovat, a proto byl v její 

blízkosti vybudován nový chrám úctyhodných rozměrů. Chrám měřil 50 metrů na délku, 

20 metrů na šířku a měl aţ 20 metrů vysoké klenby. Takto vedle sebe oba kostely 

fungovaly aţ do doby, neţ starší z nich zanikl. Jeho zbytek byl upravený na kapli a kaple 

se dochovala na hřbitově. V roce 1776 bylo před nový chrám přistavěno dvouramenné 

schodiště s terasou, zdobené sochami světců a kamennými vázami. V 70. letech však byly 

rozebrány a převezeny k zámku Skalka. Při poţáru v roce 1945, který způsobila střela 

z pancéřové pěsti shořela střecha kostela a výzdoba byla poničena. O 12 let později se 

vlivem špatné údrţby zřítily klenby. Roku 1967 byl kostel vyřazen ze seznamu chráněných 

kulturních památek a jeho chátrání pokračovalo i nadále. Aţ po roce 1989 se dochované 

torzo svatyně zčalo opravovat. (www.orlickehory.net) 

Pašerácká lávka 

 Dřevěná lávka překračující řeku v místě, kde se její tok ostře stáčí vlevo. Nachází 

se v malebném místě ve skalnatém údolí Divoké Orlice. Jak uţ z názvu vyplývá 

v minulosti tato lávka slouţila především pašerákům, kteří po ní tajně přenášeli zboţí 
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z průmyslově vyspělého Pruska d o zaostalejšího Rakouska. V posledních letech byla 

lávka rekonstruována. Na pravém břehu řeky je Pašerácká skála a v severní stěně je 

několik výklenků, z nichţ nejzajímavější je okolo 3 m dlouhá jeskyňka. 

(www.orlickéhory.net)  

Tvrz Hanička 

 Tato dělostřelecká tvrz byla vybudována v letech 1936 aţ 1938 jako součást 

Československého opevnění. Po podepsání Mnichovské dohody byla tvrz bez jediného 

výstřelu předána němcům. Po skončení 2. světové války se Hanička stává zdrojem pitné 

vody. Mezi lety 1969 – 1975 byla asi nejslavnější éra tvrze, kdy byla zpřístupněná široké 

veřejnosti. Po těchto letech byla tvrz opět zavřena a byl zde budován protiatomový kryt. 

Úpravy probíhaly aţ do roku 1993 avšak kryt nebyl dokončen. 1.2 2007 byla tato tvrz 

prohlášená za kulturní památku. (www.tvrzhanicka.cz)    

 

Obrázek 16: tvrz Hanička, (www.hanicka.cz) 

Ţamberské lesy 

 Rozsáhlý lesní komplex, který pokrývá hlavní orlickohorský hřbet. Rozprostírá se 

od Haničky aţ k Zemské bráně. U hlavní vrcholové cesty se nachází několik desítek 

objektů pohraničního opevnění z let 1936 – 1938. (David, Soukup., 2003)  

 Kostel Máří Magdalény 

 Barokní kostel sv. Máří Magdalény z let 1731 – 46 nahradil původní dřevěnou 

svatyni z roku 1673. Pamětní deska při vstupu do chrámu dokládá, ţe byl obnoven v roce 
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1906 po poţáru. Před kostelem se nachází hřbitovní brána, hranolovitého typu s bání 

krytou šindelem. (www.orlickehory.net) 

Kostel sv. Jana Nepomuckého 

 Nachází se ve Vrchní Orlici a vznikl z pohřební kaple v roce 1712. Chrám byl o 

několik desítek let později rozšířen a v druhé polovině 20. století byl kostel ponechán 

svému osudu. Do dnes se dochovaly pouze lavice. O kostel se v současnosti stará Sdruţení 

Neratov. Toto sdruţení zde hospodaří a nyní začínají s opravou kostela. V květnu na svátek 

patrona kostela se zde koná mše. (David, Soukup., 2003)    
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6. Závěr 

 V této oblasti se nachází mnoho chráněných oblastí a památek, které si určitě 

zaslouţí obdiv. Orlické hory zůstávají bohuţel v ústraní, za většími a známnějšími 

pohořími. Zdejší krajina je nádherná, tichá, avšak objevuje se zde problém dálkově 

působící vlivy v podobě imisí. Stejně jako v okolních oblastech především imise trápí 

zdejší ochránce přírody, a nejen je, ale i faunu a flóru.  

 Velkou zásluhu o to v jakém krásném stavu je zdejší krajina mají lidé, kteří se o ně 

starají a určitě si zaslouţí velký dík. Nejsou to však jenom odborníci, ale take dobrovolní 

pracovníci, kteří udrţují krajinu v takovém stavu, abychom si jí my mohli uţívat “plnými 

doušky”. 

 Na závěr bych chtěla říci, ţe nejvíce škodíme Orlickým horám a nejen jim, ale celé 

přírodě my lidé. Mnoho lidí si to moţná ani neuvědomuje, ale uţ při prvním kroku do 

takovéto oblasti by se měly dodrţovat určitá pravidla. Proto dbejte pokynů, které jsou 

uváděny na naučných tabulích a ostatních informačních materiálech. Kaţdý z nás by se 

měl zamyslet nad svým chováním. Netrhejte rostlinky, neplašte zvěř, neznečíšťujte přírodu 

a mnoho dalších.    
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