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� Tiesňové volanie:
112

Prevýšenie: 191 m
Dĺžka trasy: 9,2 km
Čas bez prestávok: 2:40 hod.

Parametre trasy:

A

Lokalita: Orlické hory
Akcia:     Krkonoše
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Orlické hory (poľ. Góry Orlickie, nem.
Adlergebirge)

Pozoruhodně zachovalý krajinný celek tvořený
hřebenem Orlických hor, svahy před a za
hlavním hřebenem a částečně malebným
podhůřím. Nejvyšším vrcholem Orlických hor je
Velká Deštná se svými 1115 m, průměrná
nadmořská výška je 789 m. Hřeben a návětrné
jihozápadní svahy jsou odlesněné v důsledku
působení dálkových imisí. Orlickohorskou
brázdou protéká řeka Divoká Orlice, tvořící od
Trčkova až po Zemskou bránu státní hranici
dlouhou 29 km. Po počátečním poměrně
klidném toku proráží bouřlivě horský hřeben a
proniká do vnitrozemí v oblasti nazvaném
Zemská brána. Vytváří zde hlubokou soutěsku,
s obnaženými rulovými skalisky, vysokými až
40 metrů. Jedinečná přírodní scenérie je
vyhlášena přírodní rezervací. Hluboká a strmá
údolí jsou typická i pro další toky Orlických hor.
Zdobnice, Říčka, Bělá, Kněžna, Olešenka a
Zlatý potok porušují příkrými údolními svahy
zaoblené denudační hřbety a dotvářejí tak
charakteristický ráz krajiny. Prameniště těchto
řek, ležící na svazích hlavního hřebene, dnes
představují ostrůvky nejzachovalejších
přírodních biotopů, které sestupují z hor do
podhůří lesnatými údolími. V jejich závěrech se
nachází celá řada pramenišť a podmáčených
horských luk. Srážkově je území nadprůměrné.
Fragmenty původních porostů najdeme v
národních přírodních rezervacích Bukačka a
Trčkov a v přírodních rezervacích Sedloňovský
vrch, Pod Vrchmezím a Černý důl. Jelení lázeň
a U Kunštátské kaple jsou vrcholová rašeliniště
se zajímavou květenou a zvířenou. Osobitá
krása této oblasti je dotvářena zachovalou
lidovou architekturou.

Charakteristika oblasti
Orlické hory jsou jedním z článků prstence
pohoří obklopujících českou kotlinu. Jejich
malebné táhlé obrysy se rýsují na východním
o b z o r u p ř i p o h l e d u z r o v i n a t é h o
Královéhradecka. Z téměř rovné linie hlavního
hřebene vystupuje o něco výraznější vrchol
Velké Deštné (1115 m n.m.), z mnoha míst v
podhůří je zřetelně vidět výrazný průsmyk mezi
Korunou a Homolí, půlící hlavní hřeben. S
přibližováním k horám začínají být zřetelné
jednotlivé vrcholy od severního Vrchmezí přes
Malou Deštnou, Velkou Deštnou, Korunu,
Homoli, Tetřevec, Komáří vrch a Anenský vrch.
Dále na jihu pokračuje hřeben masívem
Suchého vrchu a Bukové hory, ale tato část
Orlických hor již nespadá do chráněné krajinné
oblasti.

Orlické hory prošly velmi dlouhým přírodním
vývojem, jehož výsledkem je právě ono
pozvolné tvarování zalesněných horských
hřbetů. Civilizační vývoj přinesl do hor v
uplynulém tisíciletí také lidské osídlení, jehož
důsledkem je vytvoření krajinné mozaiky
lesních a zemědělských ploch, doplněné o
vesničky v údolích potoků a říček a později
vznikající roztroušené osady a samoty
stoupající po stráních do vysokých
nadmořských výšek. Existence souvislého
území se značnými přírodními a kulturními
hodnotami byla na konci 60. let 20. století
impulsem ke vzniku Chráněné krajinné oblasti
Orlické hory. Jejím posláním je ochrana přírody
a krajiny Orlických hor.

Geologie
Orlické hory jsou tvořeny převážně souborem
starohorních hornin pocházejících z doby před
více než 570 mil. lety. Tehdy měly podobu
sedimentů usazujících se na dně pradávných

moří. Usazeniny se po dlouhých procesech
přeměnily na metamorfity - ruly, svory, fylity,
amfibolity aj., tvořící současný geologický
podklad většiny území CHKO. Starohorní
kadomské (assyntské) vrásnění vyzdvihlo z
původně zarovnané plochy Orlicko-kladskou
klenbu. Při hercynském vrásnění (před
420–250 mil. lety) pronikla do klenby roztavená
hornina dnešních granodioritových těles
(Špičák). Povrch byl dále zaoblován větrem,
deštěm
a střídáním teplot. V období křídy (před 140–65
mil. lety) území znovu pokleslo a jeho většina
byla zalita mořem.
V orlickozáhorské brázdě se z této doby
dodnes dochovaly zbytky opukových
sedimentů s prvními zkamenělými stopami
života.
V době třetihorního saxonského vrásnění (před
65-2 mil. lety), které dalo vzniknout např. Alpám
a karpatskému oblouku, došlo k oživení starých
zlomů a vyzdvižení oblasti Orlických hor. Ve
čtvrtohorních dobách ledových na hřebeni
výrazně působilo mrazové zvětrávání,
které dalo vznik mrazovým srubům, kamenným
mořím a suťovým rozpadům (Marušin kámen,
Sfinga, jihovýchodní svah Koruny).

Poměrně malá pestrost geologického podloží
Orlických hor se projevila tím, že na území
CHKO nebyl zjištěn výskyt ekonomicky
významných zásob nerostných surovin.
Nacházejí se tu dvě větší a značný počet
drobných již netěžených ložisek stavebního
kamene (Špičák, Pěčín …), dvě lokality
historických vápencových lomů (Horní
Olešnice, Vápenný vrch) a pozůstatky po
rudných průzkumech (Zdobnice, Říčky v O.h.,
Orlické Záhoří) jako bodová narušení terénu.


