Tajemnicze bunkry w Górach Orlickich
Opis trasy
W Górach Orlickich amatorzy dwóch kółek znajdą nie tylko znakomite trasy, ale również porządne
atrakcje turystyczne. Na przykład bunkry, postawione w latach trzydziestych minionego wieku jako
element linii obronnej przed wrogo nastawionymi sąsiadami.

„Wyruszyć można z przełęczy sedlo Šerlich na północnym krańcu Gór Orlickich. Ze szczytu Orlicy
(czes. Vrchmezí) wyruszamy na najwyższy szczyt pasma po czeskiej stronie – Velką Deštną.
Znakomicie przygotowana trasa prowadzi przez najciekawsze odcinki Gór Orlickich. Dojeżdżamy do
szczytu Jelenka,na którym postawiono oryginalny czechosłowacki lekki schron, tzw. rzopik. Jest
dostępny dla zwiedzających. W jego wnętrzach można poczuć atmosferę wydarzeń, które miały tu
miejsce. W schronie stacjonowało siedmiu żołnierzy, którzy mieli do dyspozycji dwie strzelnice a nad
głowami tony betonu. Ogień z rzopików tylko w wyjątkowych sytuacjach był skierowany na tereny
wroga, schrony były przede wszystkim przystosowane do prowadzenia ognia bocznego. Co ciekawe,
w swoim czasie rzopik był praktycznie niezniszczalny. Pewnie jednak nie pomagało to w pozbyciu się
uczucia przytłoczenia żołnierzom, którzy w ramach mobilizacji w 1938 zostali tu skierowani. Na
Koronie otworzy się przed nami piękny widok na grzbiety Gór Orlickich. Kawałek za Středním
vrchem włączamy się na ścieżkę prowadzącą przez Tetřevec do kaplicy Kunštátská kaple, i dalej
przez przełęcz Mezivrší do charakterystycznego czechosłowackiego schronu przeciwpiechotnego
Průsek. Ciężki dwupiętrowy obiekt dla 29 żołnierzy zachował się w wyjątkowo dobrym stanie wraz
z wyposażeniem z epoki. Góry Orlickie są dosłownie naszpikowane pozostałościami po niegdyś
doskonałej linii umocnień – szańce, rowy przeciwczołgowe. Góry te stanowiły bowiem strategiczną
linię obrony, która nie mógł zostać złamana. Koniecznie trzeba zobaczyć twierdzę artyleryjską

Bouda, która jest jednym z pięciu dokończonych obiektów najcięższego typu umocnień, popularną
twierdzę Hanička czy pięknie odnowiony schron Průsek. Fragment niezwykłej historii
czechosłowackiej linii umocnień, to oprócz pięknej przyrody i wspaniałych widoków, dodatkowa
atrakcja tej wycieczki. Góry Orlickie po prostu trzeba zobaczyć.“
Destynacja

Czechy Wschodnie

Trasa

49 km | 5 Godziny

Nawierzchnia
Rodzaj aktywności Rowery górskie

Historie, które miały miejsce w okolicy
Jak Rudá armáda otevřela kostel nebesům: , GPS: 50.214946219171,16.549808979034
Krajem ducha Rampušáka: , GPS: 50.3231361,16.3895031
Křišťálový třpyt sněhových vloček: , GPS: 50.3046434,16.3506512
Cukr vykoupený krví: , GPS: 50.139808,16.575494
Prodaná Hanička: , GPS: 50.195968,16.509962
Můj prázdninový příběh: , GPS: 50.216458431918,16.490478515625

Miejsca polecane rowerzystom
Autocamping Žamberk: , Tel: +420465614755, Email: kemp@orlicko.cz, Adresa: Pod
Černým lesem, Žamberk, GPS: 50.08627222,16.47436389
Chráněné dílny Kopeček: , Tel: +420731604084, Email: kopecek@neratov.cz, Adresa:
Bartošovice v Orlických horách 15, GPS: 50.16427222,16.55402222
Horská chata RADOST: , Tel: +420774624679, Email: chata.radost@seznam.cz, Adresa:
Plasnice 124, Deštné v Orlických horách, GPS: 50.3146667,16.3177222
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
Wellness Hotel Říčky: , Tel: +420721423520, Email: info@hotelricky.cz, Adresa: Říčky v
Orlických horách 254, GPS: 50.2078897,16.4538419
Wellness Hotel Říčky - restaurace: , Tel: +420721423520, Email: info@hotelricky.cz,
Adresa: Říčky v Orlických horách 254, GPS: 50.2078897,16.4538419

