
KČT Slovan Pardubice strana 1 (celkem 9) www.kct-slovan-pardubice.info 

69 let nepřetržité činnosti  1951 - 2020 

    Cyklotoulky se 

Slovanem – znovu po 

Orlických horách 
(sobota 28. května 2022) 

 
 
 

Odjezd:  v 7:55 cyklobusem (620717 1) z autobusové zastávky Pardubice, 

Dubina – centrum. Příjezd na zastávku Deštné v Orl.h. – Šerlich v 9:55 

Odjezd zpět:  v 16.55 cyklobusem (620717 2) z autobusové zastávky 
Kounov, hostinec. Příjezd na zastávku Pardubice, Dubina – centrum v 18:03  

 

Součástí výletu je výstup po neznačené cestě na vyhlídkový vrchol 
Špičáku. Tak si vemte vhodnou obuv na krátký výšlap (cca 400 m tam a 
zpět). 

 

Trasa (55 km):  Šerlich – Šerlišský mlým – Polomské sedlo – Polomský 
kopec – vrchol Vrchmezí (návštěva rozhledny na polské straně) – Polomský 
kopec – Polomské sedlo – Pod Sedloňovským vrchem – Rozcestí Knížecí a 
Polomské – rozcestí Knížecí cesta – Čihalka – Olešnice v Orlických horách – 
Zelinkův mlýn – Dlouhé – vrchol Šibeník (návštěva rozhledny Šibeník) – 
Nový hrádek – Frymburk (prohlídka zříceniny hradu) – Doly – Sněžné – Na 
Krahulci – Sedloňov – Plasnice – rozcestí Pod Špičákem (zde zaparkujeme 
kola a vystoupáme na Špičák) – rozcestí Šediviny kostel – Prázova bouda – 
Hluky – Rozkoš – Kounov – Doly (občerstvení na Horákově chalupě) – 
Kounov 
 

Možnosti občerstvení:  kromě restauračních zařízení na cestě bude pro 
vás připraveno občerstvení na Horákově chalupě! (2 km před koncem 

trasy) Bude točené pivo. Kromě toho bude možnost opečení buřtů na ohni. 
Vše bude grátis. 
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Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, email: egova@seznam.cz, 
mobil 739 569 070. 

 

 

… a přihlaš se na cyklotoulky se Slovanem. Protože pouze a jen s 
kvalifikovanými vedoucími Slovanu pozáš 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. 

[2]  – Šerlich – Šerlich je hora v Orlických horách (výška 1027 m) a zároveň 
hojně navštěvovaný turistický cíl. Přes vrchol vede Jiráskova cesta, hlavní 
hřebenová trasa Orlických hor. Na jihovýchodním úbočí stojí Masarykova 
chata z roku 1925, navržená architektem Bohuslavem Fuchsem (jeho první 
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realizované dílo). Samotný vrchol se nachází nedaleko česko-polské 
hranice, asi 600 metrů od zmíněné Masarykovy chaty. Z vrcholu je výhled na 
ostatní hory Orlických hor, na polské Bystřické hory a při dobré viditelnosti i 
na Králický Sněžník. 

[3]  – Masarykova chata 
– Masarykova chata na 
Šerlichu stojí na místě 
bývalé osady Šerlich 
(Scherlichgraben), 
založené na přelomu 17. 
a 18. století. S 
myšlenkou na stavbu 
chaty přišel propagátor 
turistiky v Orlických 
horách a poslanec 
Českého zemského 
sněmu Jindřich Štemberka. Chata byla postavena v letech 1924–1925 
Klubem československých turistů z Hradce Králové. Projekt navrhl architekt 
Bohuslav Fuchs (1895–1972). Stavitelem byl František Capoušek z Hradce 
Králové. Základní kámen byl položen 14. června 1924 za přítomnosti 
předsedy Klubu československých turistů Jiřího Guth-Jarkovského. Do 
základů chaty byla zazděna kovová schránka s dobovými dokumenty. 
Stavební kámen a materiál byl připravován na pile Šerlišského mlýna 
(nadmořská výška 860 m) odkud byl koňskými potahy dopravován na 
Šerlich. Pro veřejnost byla chata otevřena 27. září 1925 pod patronací Aloise 
Jiráska, který se otevření nezúčastnil. Náklady na stavbu činily 967 000 Kč. 
V roce 1935 byla na chatě zřízena meteorologická stanice a 8. září 1935 
byla odhalena busta T. G. Masaryka od akademického sochaře Leoše 
Kubíčka, rodáka z nedaleké Slatiny nad Zdobnicí. Busta zde byla do roku 
1938 a v roce 1949 Leoš Kubíček vytvořil novou. Roku 1953 byla opět 
odstraněna o znovu umístěná až v roce 1968. V letech 1972–1990 byla v 
depozitáři a pak opětně navrácená na své místo. 21. září 1938 byla chata 
přepadena německým Freikorpsem se snahou zapálit chatu, to se ale 
nezdařilo. V říjnu byla chata evakuována a následně obsazena Němci. Za 
války sloužila jako ubytovna pro rodiny fašistických pohlavárů, zotavovali se 
zde ranění piloti, bylo zde i středisko Hitlerjugend. 10. května 1945 byla 
osvobozena Rudou armádou. Po válce se vrátila k původnímu jménu, ale v 
50. letech 20. století byla přejmenována na Chatu ČSTV na Šerlichu. Další 
změny v názvu byly v roce 1968 a od roku 1990 opět nese název 
Masarykova chata. 
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[4]  – Vrchmezí – Vrchmezí (polsky 
Orlica) je s výškou 1084 m.n.m. pátou 
nejvyšší horou Orlických hor a dokonce 
nejvyšší horou polské části hor. Patří 
mezi vrcholy Koruny hor Polska. Leží na 
česko-polské hranici 3,5 km VSV od 
Sedloňova a zároveň na evropském 
rozvodí mezi Baltským mořem a 
Severním mořem. Na vrcholové plošině 
je palouk, řídce porostlý klečí a 
umožňující částečné výhledy. Uprostřed 
tohoto palouku se nachází malá skalka a 
u ní geodetický bod. Před rokem 1945 
bylo Vrchmezí hojně navštěvovaným 
turistickým cílem. Na vrcholu stála chata 
Rübartsch-Baude s ubytovnou a 
rozhledna, odkud byl výhled na celé 
Orlické hory. Chata i rozhledna byly 

postaveny a provozovány Heinrichem Rübartschem (1852–1930), 
propagátorem horské turistiky a lyžování v Orlických horách. V roce 1946 
chata za záhadných okolností vyhořela a do dneška po ní zůstaly jen 
nepatrné zbytky základů. V roce 2020 byla na polské straně vrcholu 
Vrchmezí postavena nová rozhledna. Zmíněná rozhledna nahradila zaniklou 
rozhlednu, která zde stávala v první polovině 20. století. 

[5]  – Šibeník – Vrch Šibeník (655 m.n.m.) se nachází necelý půl kilometr od 

městyse Nový Hrádek. V 90. letech minulého století zde na soukromém 
pozemku vyrostl větrný park čítající celkem čtyři větrné elektrárny. Kvůli 
technickým potížím a hluku se ale nikdy 
nedostal do trvalého provozu a v roce 
2013 se poslední zbývající tubus 
společně s objektem trafostanice dostal 
do rukou Nového Hrádku. Ten se rozhodl 
z něj udělat cíl turistických návštěv a svoji 
dominantu. V roce 2020 zde v rámci 
projektu „Česko-polská Hřebenovka – 
východní část“ vybudoval 47 metrů 
vysokou rozhlednu. Její vyhlídková 
plošina je posazena ve výšce 32 metrů na 
bývalém tubusu. V bývalé trafostanici 
vzniklo nové informační centrum a obě 
stavby jsou propojeny lávkou. Zdolat 
všech 183 točitých schodů vinoucích se 
kolem tubusu je sice náročné fyzicky 
i psychicky, ale odměnou vám bude 
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výhled na téměř celé východní Čechy – na Krkonoše, Hradec Králové, 
Kunětickou horu u Pardubic, Železné hory, Českomoravskou vrchovinu, 
severozápadní část Orlických hor a při dobré viditelnosti i na Ještěd nebo 
Kaňk u Kutné Hory. 

[6]  – Frymburk – Frymburk 
je zřícenina hradu ze 13. 
století v katastru městyse 
Nový Hrádek v okrese 
Náchod. Historie hradu sahá 
do 1. poloviny 14. století. 
Prvním známým majitelem byl 
Matyáš z Frymburka. Jeho 
význam však upadl po 
založení hradu Opočno. Mezi 
nejznámější vlastníky panství 
a tedy i Frymburka patří bratři 

Štěpán a Jan z Dobrušky. Jana historici ztotožňují s Janem Městeckým z 
Opočna. Přídomek Městecký získal, protože pocházel z Heřmanova Městce. 
Historie jej zná mimo jiné jako účastníka bitvy u Grunwaldu na straně řádu 
německých rytířů v roce 1410, po které byl rok v polském zajetí. Roku 1415 
připojil svoji pečeť k pečetím ostatních českých pánů a rytířů na protest proti 
upálení Jana Husa. Společně s Otou z Bergova pak vyplenil Opatovický 
klášter. Ještě v průběhu roku 1418 Jan Městecký zabral Miletín, který dříve 
patřil Řádu německých rytířů a zdůvodnil jej nesplacenými dluhy z předchozí 
války. V roce 1420 však již stojí zpět na straně Zikmunda v bitvě u 

Sudoměře a je opět poražen. Za jeho podporu Zikmundovi byl hrad 
Frymburk v roce 1425 dobyt sirotky. Samotný Jan Městecký zemřel v roce 
1431. Ve 2. polovině 15. století hrad drželi Andělové z Ronovce, kteří jej 
zřejmě přestavěli do dnešní podoby s masivní hradbou a ohromnou kulatou 
věží. V roce 1534 přikoupili Trčkové z Lípy k Opočnu i panství Frymburk. Za 
nich vznikla při jižní straně věže černá kuchyně a zřejmě došlo i k dalším 
přestavbám hradu. Roku 1638 byl hrad Frymburk vypálen švédským 
vojevůdcem Bannerem, po ukončení války však byl obnoven. Od doby Trčků 
z Lípy sloužil hrad jako lovecký a rekreační objekt majitelů spojeného 
panství Opočno-Frymburk. V 1. polovině 18. století na hradě provedli 
Colloredové barokní úpravy, mimo jiné opatřili strop nejméně jedné místnosti 
štukovou výzdobou. Krátce po roce 1800 byl hrad, vyžadující větší stavební 
obnovu, opuštěn, zřejmě i v souvislosti s koupí statku Skalka se 
stejnojmenným zámkem, který převzal úlohu druhého sídla. Před polovinou 
19. století již byl hrad zbaven střech a dřevěných stropů. Objekt v podhradí 
sloužil do konce 20. století jako myslivna. 

[7]  – Špičák – Výrazný vrch Špičák (841 m.n.m.) dominuje 
severozápadnímu podhůří Orlických hor. Vystupuje mezi obcemi Deštné v 
Orlických horách a Plasnice, proto se mu také někdy říká Deštenský nebo 
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Plasnický Špičák. Na vrcholu 
se nacházela tzv. Mědílkova 
vyhlídka, která byla roku 1937 
rozrušena těžbou kvalitního 
kamene gabrodioritu na 
západním svahu. Kámen se 
používal především na stavbu 
předválečného opevnění a 
později také ke zpevňování 
cest a silnic. Na vrchol stoupá 
neznačená, ale zřetelná cesta 
od turistického rozcestí kolem 
někdejšího lomu. Nad 
odlesněným vrcholkem, který je nad hranou kamenolomu se otvírá krásný 
výhled. Na Špičáku se nachází lyžařský vlek Na Špičáku, který je přístupný z 
Deštné v Orlických horách. 
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