Tajemné bunkry v Orlických horách
Popis trasy
Orlické hory nabízejí milovníkům kol kromě skvělých podmínek i silné příběhy. Třeba ty o
pozoruhodných bunkrech, které se stavěly v třicátých letech minulého století na obranu před
nepřátelsky naladěnými sousedy.

Vyrazit můžete ze sedla Šerlich v severním rohu Orlických hor. Z vrcholu Vrchmezí se vydejte na
nejvyšší horu těchto hor – Velkou Deštnou. Naplno si tu vychutnáte výborně připravenou trasu a ty
nejlepší úseky Orlických hor. Tak dorazíte k vrcholu Jelenka, kde objevíte železobetonovou
pevnůstku lehkého opevnění, takzvaný řopík. Je volně přístupný, a tak se můžete dosyta ponořit do
atmosféry příběhů, které se tu odehrávaly. Představte si, že se tu tísnilo sedm mužů, které měli
k dispozici dvě střílny, a tuny betonu nad hlavou. Řopíky jen výjimečně mířily na nepřátelské území,
většinou byly určeny pro boční palbu. Zajímavé je, že v té době byl řopík prakticky nezničitelný. Jak
tísnivý pocit asi museli mít vojáci, kteří sem v rámci mobilizace v roce 1938 napochodovali? Na
Koruně se vám otevře krásný výhled na hřeben Orlických hor. Kousek za Středním vrchem se
napojíte na stezku, která vede přes Tetřevec ke Kunštátské kapli, a dále se přes Mezivrší dostanete
k pěchotnímu srubu Průsek. Dvoupatrový objekt těžkého opevnění pro 29 vojáků je neobyčejně
zachovalý a plný dobové výbavy. Orlické hory jsou doslova prošpikovány zbytky kdysi dokonalého
opevnění – zákopy, protitankové příkopy. Tyto hory totiž měly zásadní obranný význam, prolomení
jejich linie nepřicházelo v úvahu. Nenechte si ujít třeba dělostřeleckou tvrz Bouda, která je jedním
z pěti dokončených objektů nejtěžšího typu opevnění, populární tvrz Hanička nebo pěkně
zrenovovaný srub Průsek. Na této výpravě vás zkrátka čeká kombinace nádherné přírody a
úchvatných výhledů, ale také jedinečná atmosféra příběhu československého opevnění. Do Orlických

hor zkrátka stojí za to vyrazit.
Destinace

Východní Čechy

Trasa

49 km | 5 hodin

Povrch

35 % lesní cesty, 35 % lesní stezky, 30 % asfalt

Typ aktivity Horská kola

Doporučená místa pro cyklisty
Autocamping Žamberk: , Tel: +420465614755, Email: kemp@orlicko.cz, Adresa: Pod
Černým lesem, Žamberk, GPS: 50.08627222,16.47436389
Hotel Eduard: , Tel: +420603153113, Email: Kamil.Pesek@seznam.cz, Adresa: Horská 205,
Rokytnice v Orlických horách, GPS: 50.167275,16.46702778

Chráněné dílny Kopeček: , Tel: +420731604084, Email: kopecek@neratov.cz, Adresa:
Bartošovice v Orlických horách 15, GPS: 50.16427222,16.55402222
Kozí chlívek: , Tel: +420734622699 , Email: info@kozichlivek.cz, Adresa: Deštné v Orlických
horách č.p. 220, GPS: 50.29996,16.3524981
Horská chata RADOST: , Tel: +420774624679, Email: chata.radost@seznam.cz, Adresa:
Plasnice 124, Deštné v Orlických horách, GPS: 50.3146667,16.3177222
Chmelařovic chaloupky: , Tel: +420737243932, Email: chaloupkydestne@gmail.com,
Adresa: Deštné v Orlických horách 436, GPS: 50.2998103,16.3750164
Domek Prokopa Diviše : , Tel: +420465611678, Email: hazmuka@muzeumzamberk.cz,
Adresa: Betlém 326, Žamberk , GPS: 50.0947269,16.4460342
Penzion Na Staré Škole: , Tel: +420602436986, Email: josef.hendl@email.cz, Adresa: Polom
106, Sedloňov, GPS: 50.3539481,16.306435
Penzion Na Staré Škole - kemp: , Tel: +420602436986, Email: josef.hendl@email.cz,
Adresa: Polom 106, Sedloňov, GPS: 50.3539481,16.306435

