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    Cyklotoulky se 

Slovanem – 

tentokrát po Orlických 

horách 
(sobota 30. května 2020) 

 
 
 

Odjezd: 

 

Odkud Přestup Kam 

Pardubice (odjezd 
v 7:41 – Sp1468) 

Hradec Králové 
(příjezd v 7:59, 
odjezd v 8:04 – 
R921) 

Starkoč 
(příjezd 
v 8:39) 

 

 

Sraz: V hale hlavního nádraží v dostatečném předstihu před odjezdem 

 

Trasa (67 km):  Starkoč (přijezd vlaku v 8:39) – Vysokov – Náchod (Staré 
Město nad Metují) – Bražec – Peklo – Rokole (poutní místo) – Tis – Janov – 
Bystré – Dobřany – Nedvězí – Kounov – Bysterské doly (zde občerstvení na 
Horákově chalupě) – Bystré – Ohnišov – Valské Doly – Křovice – Dobruška 
– Chábory – Studánka (křížová cesta) – Netřeba – Skalka – Podbřezí – 
Podchlumí – Semechnice – Opočno 

Možnosti občerstvení:  kromě restauračních zařízení na cestě bude pro 
vás připraveno občerstvení na Horákově chalupě! Bude točené pivo. 
Kromě toho bude možnost opečení buřtů na ohni. Chleba bude grátis. Bruřta 
si ale každý bude muset přivést vlastního.  

Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, email: egova@seznam.cz, 
mobil 739 569 070. 
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Odjezdy zpět:  

 

Odkud Přestup Kam 

Opočno (odjezd v 
16:45 – Sp1881) 

Choceň (příjezd 
17:21, odjezd 
v 17:36 – R884) 

Pardubice 
(příjezd 
v 17:55) 

Opočno (odjezd v 
18:45 – Sp1883) 

Choceň (příjezd 
19:21, odjezd 
v 19:36 – R882) 

Pardubice 
(příjezd 
v 19:55) 

Opočno (odjezd v 
20:00 – Os5117) 

Choceň (příjezd 
20:58, odjezd 
v 21:25 – Ex120) 

Pardubice 
(příjezd 
v 21:41) 

 

Alternativně se lze do Pardubic dopravit po vlastní ose. Z Opočna do 
Pardubic to nejktraší cestou je přibližně 38 km. 

 

Tak se koukejte přihlásit, protože pouze a jen s kvalifikovanými vedoucími 
KČT Slovan Pardubice poznáte ty pravé krásy světa.  

 

Výlet připravil a vede Martin Horák (mobil 776 115 408) 

 

Vlastivědně - poznávací text  

[1]  – Orlické hory – Pohoří a geomorfologický celek v severovýchodních 
Čechách, při hranici s polským Kladskem. Nejvyšší vrchol Velká Deštná, 
1115 m n. m. Název pohoří je odvozen od řeky Orlice, která tudy po česko-
polské hranici protéká. Řeka Divoká Orlice na východě odděluje Orlické hory 
od Bystřických (Góry Bystrzyckie). Na severozápadním konci u Náchoda 
přecházejí v Levínskou vrchovinu (polsky Wzgórza Lewińskie) a Góry 
Stołowe, na české straně pak v Podorlickou pahorkatinu, která dále u 
Hronova přechází v Broumovskou vrchovinu. Podorlická pahorkatina také 
lemuje Orlické hory po celé jejich délce z jihozápadu a jihu až k Tiché Orlici. 
Nejjižnější část Orlických hor, Bukovohorská hornatina, pak jihozápadně od 
města Králíky sousedí s českou částí Kladské kotliny, za níž Sudety 
pokračují masívem Králického Sněžníku. 
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[2]  – Peklo – Sevřený kaňon řeky Metuje mezi Náchodem a Novým Městem 
je oblíbeným výletním místem už od 19. století. Turistické stezky vedou 
podél nespoutané řeky, mezi strmými svahy s bukovými lesy a četnými 
skalisky a balvany. Zhruba v 
polovině údolí, kde se zleva 
vlévá do Metuje říčka 
Olešenka, stávala v 
minulosti osada Peklo s 
mlýnem Pekelec. Dnes tu 
mezi dvacítkou chat a chalup 
stojí stylová výletní 
restaurace Bartoňova útulna, 
kterou navrhl počátkem 20. 
století proslulý architekt 
Dušan Jurkovič. 

[3]  – Poutní místo Rokole – Poutní místo se nachází na okraji lesa v 
místech, kde je zázračná studánka. Původní dřevěnou kapličku nechal 
postavit místní lesník z vděku za uzdravení svého syna. Tato dřevěná 
kaplička byla v roce 1859 nahrazena zděnou kaplí zasvěcenou Panně Marii. 
Kaplička se stala vyhledávaným místem pro místní a postupem času sem 
začali docházet poutníci ze širšího okolí. Na konci 19. století byl pro poutníky 
vybudován letní hostinec a kramářské boudy. V roce 1930 nechal továrník 
Přibyl postavit pseudogotický kostel, který byl vysvěcen až v roce 1945. V 
90. letech 20. století došlo k dalšímu rozšíření areálu, když byla přistavěna 
kopie Schönstattské svatyně. V těsné blízkosti stojí provinční dům, kde žije 
asi 22 sester schönstattského hnutí. K poutnímu místu patří také dřevěná 
Loreta a křížová cesta. Hlavní pouť připadá na svátek Narození Panny Marie 
(8. září). 

 

[3]  – Dobruška –  Dobruška je druhé největší město v okrese Rychnov nad 
Kněžnou v Královéhradeckém kraji. Leží v podhůří Orlických hor v údolí 
Zlatého potoka (Dědiny) v nadmořské výšce 287 m n. m. na katastrální ploše 
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3 466 ha. Žije zde přibližně 6 700 obyvatel. Město spravuje části obce 
Běstviny, Domašín, Chábory, Spáleniště, Pulice, Mělčany a Křovice. 
Historické jádro Dobrušky je od roku 2003 městskou památkovou zónou. 
První zmínka o Dobrušce pochází z roku 1320. V roce 1806 postihl 
Dobrušku největší požár v její historii, a značná část města musela být znovu 
vybudována. V úterý 13. července 1926 navštívil město oficiálně prezident 
republiky T. G. Masaryk a zapsal se do pamětní knihy města. 

[4]  – Křížová cesta Studánka – Křížová cesta byla postavena z iniciativy 
kaplana Pavla Rozínka ze zámku Skalka a vysvěcena byla roku 1904 
děkanem domašínským. Tvoří ji čtrnáct zastavení v podobě kamenných 
kapliček. Cesta vede lesem, nad srázem nad potokem vytékajícím ze 
studánky, a končí sestupem k Božímu hrobu, který byl vysvěcen roku 1905 a 
ve kterém je osazen kámen ze zaniklého hradu v Cháborech. Na všech 
čtrnácti zastaveních jsou osazeny litinové reliéfy s propracovanými detaily, 
mají namodralé pozadí, postavy jsou barvy bronzové. 

[5]  – Zámek Skalka – Zámek Skalka leží v obci Podbřezí, vzdálené 6 km 
jihovýchodně od Dobrušky. První známí majitelé tvrze Skalka ve vsi 
Podbřezí se v roce 1360 připomínají Ješek a Půta ze Skalky. Později Skalku 
drželi různí majitelé, až v roce 1567 připadla opět původním majitelům 
Ostrovským ze Skalky. Koncem 16. stol. za Viléma Ostrovského ze Skalky 
původní tvrz přestavěna na renesanční zámek. Své jméno Skalka získala po 
skalnatém ostrohu nad údolím Zlatého potoka na němž byl zámek postaven. 
Stavba s palácem a dvěma věži se tyčí na jižním cípu tohoto ostrohu. Po 
vymření rodu Ostrovských ze Skalky získal jejich panství rod Mladotů ze 
Solopysk. Za jejich vlastnictví byl zámek od základů přestavěn v barokním 
slohu, průčelí zámku pak v polovině 18.stol. v rokokovém stylu. V roce 1800 
zámek koupil Gundakar Colloredo-Mansfeld, připadl k opočenskému panství 
a stal se pouze sídlem správce dvora a později různých nájemců. Po 
pozemkové reformě v roce 1925 získali zámek Skalka manželé Martincovi, 
kteří jej vlastnili do roku 
1948, kdy připadl 
československému státu. 
Později bylo v zámku 
zřízeno muzeum 
Jiráskova Temna. V 
restituci po roce 1990 byl 
zámek vrácen dědicům 
posledních majitelů. Ti jej 
prodali soukromé firmě, 
která na zámku provádí 
rozsáhlé stavební úpravy 
a zámek je pro veřejnost 
nepřístupný. 
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[6]  – Opočno – Opočno je město v Královéhradeckém kraji v okrese 
Rychnov nad Kněžnou. Společně s příměstskými částmi Čánka a 
Dobříkovec má přibližně 3 100 obyvatel. Rozkládá se na katastrální ploše 1 
401 ha v nadmořské výšce 292 m n. m. Město leží na jižní větvi Zlatého 
potoka. Opočenskou dominantou je renesanční zámek. Hlavní zámecká 
budova má tři podlaží arkádových lodžií otevřených do obdélníkového 
nádvoří. Budovu obklopuje anglický park, k němuž přiléhá zámecká obora, 
kde se chová dančí a mufloní zvěř. Zámek má bohatě vybavené historické 
interiéry, rozsáhlou sbírku obrazů, knihovnu, kolekci evropských i asijských 
zbraní, trofejí i etnografických předmětů z Afriky a Ameriky shromážděných 
Josefem II. Colloredo-Mansfeldem (1866–1957). Mariánský kostelík je 
pseudorenesanční zařízení s hodnotnou výtvarnou výzdobou vnitřních 
omítek a oken. Byl postaven v roce 1810 a to za účelem zřízení hrobky pro 
rodinu Colloredo-Mansfeld. Kostelík se nyní využívá k pořádání kulturních 
akcí, zejména koncertů klasické hudby, prostor slouží také ke svatebním 
obřadům a k uvítání významných osobností ve městě. Kapucínský kostel 
Narození Páně na Kupkově náměstí je jednolodní stavba s pravoúhlým 
presbytářem a čtvercovými sakristiemi. Trojúhelníkové průčelí kostela má 
střídmou výzdobu. Bývalý zámecký pivovar jako rozlehlý dvoukřídlý objekt 
uzavírá spolu s přilehlým objektem čp. 2 severní stranu vnějšího zámeckého 
nádvoří. 
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