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SPORTUJ S NÁMI SPORTUJ  S NÁMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Odjezd z Pardubic : sobota 28. 6. 2008 ( případně neděle - podle po časí) v 7.30 hod. od čerpací stanice 
Shell na Dubin ě. 

 
Trasa:  Pardubice , Holice, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách, Komáří vrch, Orlické Záhoří,                      
            Šerlich – Masarykova chata , Deštné, Solnice, Častolovice, Pardubice.  
 
Předpokládaný p říjezd: cca do 18.00 hod. 
 
Popis trasy Pardubice – Šerlich, Masarykova chata :         ! 
 

Pardubice  – Holice – Borohrádek – Častolovice – Rychnov nad Kněžnou – Rokytnice v Orlických horách – 
Komáří vrch – Orlické Záhoří – Šerlich, Masarykova chata.  
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Popis trasy Šerlich, Masarykova chata  – Pardubice:  
 

Šerlich, Masarykova chata  – Deštné – Solnice – Častolovice – Holice – Pardubice.  
 

 
 

 

 
 

Změna trasy v závislosti na neo čekávaných 
okolnostech vyhrazena! 

 
 

 
 
Vybavení:  kvalitní silni ční nebo trekingové kolo - nejlépe se silni čními plášti (nebo i horské kolo, ale 
  pouze se silni čními plášti), lepení, náhradní duše, pumpi čka. 
 
 
Délka trasy:  cca 160 km . 
 

 

Občerstvení:  co kdo unese, případně kdekoliv cestou.... 
 

 

Mapa:  kapesní autoatlas.  
 
 

Přihlášky:  u Ondřeje Valáška, tel: 608 566 180; e-mail: ondrejvalasek@seznam.cz. 
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Rokytnice v Orlických horách  
První písemná zmínka o obci je z roku 1318. Zakladateli tehdejší osady byli pánové z Rychnova. Ke vzniku samostatného 
rokytnického panství dochází v roce 1487 odtržením od dosavadního panství rychnovského. V roce 1548 získávají 
městečko Lickové z Rýzemburka, je započato se stavbou tvrze s vodními příkopy. Roku 1567 se majitelem Rokytnice 
stává německý šlechtic Joachym Mauschwitz von Armenruh a v roce 1627 ji kupuje další německý šlechtic Jan Mikuláš 
svobodný pán z Nostic. Tento rod působil v Rokytnici potom až do 20. let 20. století. Roku 1852 dochází k povýšení 
dosavadního městysu na město. V roce 1906 byla otevřena místní dráha Doudleby nad Orlicí-Vamberk-Rokytnice. Po 
vzniku ČSR v roce 1918 se tehdejší většinové německé obyvatelstvo odmítlo přihlásit k novému státu a začlenilo se do 
separatistického celku s názvem Sudetenland. Čs. vojsko obsadilo Rokytnici 15. prosince 1918. Po mnichovské 
konferenci v září 1938 byla Rokytnice připojena k hitlerovské Třetí říši. Po skončení 2. světové války dochází v Rokytnici  
i v okolí k velkému úbytku obyvatelstva způsobenému odsunem německého obyvatelstva. Teprve v roce 1971 byl 
Rokytnici znovu přiznán statut města, který po válce nebyl obnoven. Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 byla 
v Rokytnici umístěna sovětská vojenská posádka, k jejímuž odsunu došlo teprve v roce 1991. Po roce 1989 se městečko 
rozvíjí jako turistické středisko a centrum východní části Orlických hor. 
 
Komá ří vrch  
Předmětem ochrany v rezervaci je zachovalý buko-smrkový porost přirozené dřevinné skladby. Podobné lesní porosty 
pokrývaly v minulosti celý hřbet Orlických hor a tvořily v této nadmořské výšce pohraniční hvozd. 
V blízkosti vrcholu se nalézá vojenské opevnění (R-S-91 Vrchol), které mělo za druhé světové války sloužit jako 
dělostřelecká pozorovatelna pro dělostřeleckou tvrz Hanička. Mezi tímto bunkrem a rozcestím na Mezivrší se také 
nachází lehký pěchotní srub (R-S-90/I Pravý), který byl po pádu komunismu osazen maketou věže a otevřen veřejnosti, 
ale v roce 2000 byl kvůli CHKO uzavřen. V současné době nejbližším zachovalým bunkrem přístupným veřejnosti je R-S-
87 Průsek nacházející se poblíž cesty vedoucí z Mezivrší opačným směrem na Anenský vrch.                                         
Nadmořská výška popsaných vojenských objektů: 930–992 m. 

 
Orlické Záho ří 
Orlické Záhoří se nachází v údolí Divoké Orlice na česko-polské hranici, mezi hřebeny hor Orlických a hor Bystřických. 
Název obce Orlické Záhoří vznikl v roce 1951 sloučením dříve samostatných obcí Trčkova, Bedřichovky, Zelenky, Jadrný, 
Černé vody a Kunštátu v Čechách. Vznik obce Kunštátu se klade do let 1590-1600 a je spojen s působením dřevařů a 
sklářů. 
 
Šerlich  
Nevýrazný vrch 1027 m v hlavním hřebenu Orlických hor při cestě Aloise Jiráska. Borovice kleč a limba zde byly 
vysazeny uměle při stavbě turistické chaty. Na horské hřebenové louce je několik rekreačních chalup a turistická 
Masarykova chata. Je to bezesporu nejnavštěvovanější místo na hřebenu hor. 
Původně zde stávala horská osada Šerlich, která je v Sommerově topografii z roku 1836 nazývána Scherlich graben. 
Vznikla kolonizací patrně koncem 17. nebo počátkem 18. století dřevorubci a uhlíři. Roku 1844 zde bylo 10 roubených 
chalup patřících pod Sedloňov. V čp. 318 se v zimě vyučovalo, v létě docházely děti do školy v Deštném. Původní 
obyvatelé se živili dřevorubectvím, tkalcovstvím a pastevectvím, kromě toho též pašeráctvím (cukerin, petrolej, textil). Na 
nákup se chodívalo do Grunwaldu (dnes Zielenec, Polsko). 
 
Masarykova turistická chata 
Chata byla postavena Klubem českých turistů v Hradci Králové podle projektu arch. B. Fuchse. Základní kámen byl 
položen 14. 6. 1924.  


