
          PODHŮŘÍM ORLICKÝCH HOR K ZEMSKÉ BRÁNĚ 
 

         
 
 

Název chráněného přírodního výtvoru – Zemská brána, evokující 
představy o romantickém koutu přírody, vytvářejícím jakousi 
vstupní bránu do Čech, se od skutečného dojmu, který v nás 
návštěva tohoto místa zanechá, skutečně neliší. Divoká Orlice, 
pramenící u Zielence v Polsku a protékající pod severovýchodními 
svahy Orlických hor, kde tvoří od osady Trčkov 29 kilometrů 
dlouhou přirozenou státní hranici, protíná pod osadou Čihák 
snížený horský hřbet a vytváří zde romantickou hlubokou soutěsku, 
kterou proniká do vnitrozemí. 

 
 

 
Hlubokého údolí Divoké 
Orlice bylo využito 
v letech 1932 – 1938 
k vybudování přehradní 
nádrže Pastviny, ležící 
v nadmořské výšce 469 
metrů, která je čtyři 
kilometry dlouhá a stala 
se vyhledávaným 
letoviskem v této 

východní části Orlického podhůří. Po obou jejích březích se nacházejí chatové osady, 
kempinky i penziony a restaurace, na několika místech pak upravené pláže.  
 



 
     
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
U parkoviště vedle Obecního úřadu a 
autobusové zastávky se nachází rozcestník 
značených turistických cest, kde lze zajímavý 
16 kilometrový okružní výšlap přes Zemskou 
bránu zahájit i ukončit. 
Zelená i modrá značka nás povedou silnicí nad 
pravým horním břehem s hezkými výhledy na přehradu až k místu, zvanému Kraví skok, 
kde se rozdělují. Držíme se modré značky a v Klášterci nad Orlicí přecházíme po mostě na 
druhý břeh řeky, kolem gotického kostela Nejsvatější Trojice z roku 1452. Cestou kolem 
řeky míjíme několik opravených starých chalup, až se dostáváme k chatové osadě 
Amerika, kde začíná nejhezčí část cesty, vyznačené asi tři kilometry dlouhou naučnou 
stezkou Zemská brána.  
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

                                                                                      



 
Vydáváme se proti toku Divoké Orlice a 
v malebném údolí míjíme roubenou 
chaloupku, typickou pro krajinu 
Orlických hor. Nepříliš vzdálená historie 
nás čeká kousek dál v lese, v podobě 
betonového pěchotního srubu R - 54 
„Na potoku“, který byl součástí linie 
opevnění z let  
1936 – 38.    
Další přírodní zajímavostí je Ledříčkova 
skála – skalní hřebínek, z něhož ve 
spodní části spadá k řece asi 20 metrů  

 
                                                                                                          
                                                                               
 
vysoká stěna, v níž je viditelná malá jeskyňka. 
V ní podle tradice za stálého pronásledování 
téměř 20 let žil legendární zbojník Orlických 
hor – Ledříček, který je historicky doloženou 
postavou z 1.poloviny 19. století. Zprvu široké 
údolí se zvolna plynoucí řekou, jejíž voda má 
pro svůj původ v polských rašeliništích 
červenohnědé zabarvení je kousek dál u 
Pašerácké lávky sevřeno skalisky, tvořícími 
okraj hluboké soutěsky, táhnoucí se v délce 
několika set metrů. Pašerácká lávka, jejíž 
současná podoba je z roku 2002, z důvodu 
zničení té původní velkou vodou, sloužila 
skutečně k pašování z průmyslově rozvinutého 
Německa do zaostalejšího Rakouska-Uherska. 
Po jejím přejití stoupáme po pravém břehu 
svahem nad úzkým balvanitým řečištěm až 
k Zemské bráně, při jejímž průtoku je Divoká 
Orlice hodna svého jména. V horní části překlenuje soutěsku opravený kamenný silniční 
most, postavený v letech 1901 – 1903 českými a italskými kameníky. Červená značka nás 
od něj po z fondů EU opravené silnici 
přivede ke kilometr vzdálené 
turistické chatě Čihák, kde přijde 
k chuti místní dobrá kuchyně.  
Dva a půl kilometru po silnici 
s výhledy na malebnou kopcovitou 
krajinu a jsme u horské chaty Na 
rozcestí v Českých Petrovicích, odkud 
nás nyní zelená značka dovede 
lesními cestami kolem Kravího skoku 
zpět k pastvinské přehradě. 
 
 
 
 



 
Lidová báseň o Ledříčkovi 
 
Ledříček už jde zase z lupu, 
na zádech toho nese kupu. 
V jeskyni své bude spáti s klidem, 
on to stejně rozdá chudým lidem. 
Stará Mihulková bude mít co vařit,                              
                                                                                                                                                   
v zimě pod komínem bude 
                           prase škvařit. 
Do kysela přidá také vajíčka, 
aby nakrmila dobře Ledříčka. 
Chalupníci velkou bídu mají, 
sotva se těch jablek děti nají. 
Bez omastku se jen oukrop jídá, 
máma žďabec másla celý týden 
                        na komoře hlídá. 
Proto chudí lidé vítaj Ledříčka, 
že jim dá čtyráček z pytlíčka                                                                               
  …. 
Konec večír prádla, konec bědování 
Ledříček má s chudým slitování.. 
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Nejvýchodnějším cípem Orlických hor, odděleným 
hlubokým údolím Tiché Orlice je Bukovohorská 
hornatina  - zalesněný hřbet, po němž probíhá bývalá 
zemská hranice mezi Čechami a Moravou.  
Červenovodské sedlo se silnicí z Králík do Jablonného  
nad Orlicí jej dělí na jižní část se zalesněnou Bukovou horou (958m) a severní část se 



zdaleka nápadným Suchým vrchem (995m), který je nejvyšší horou Bukovohorské 
hornatiny a zároveň oblíbeným výletním místem s rozhlednou. Ta byla postavena v roce 
1932 zároveň jako vodárenská věž vedle chaty KČT, která je v současné době 
v rekonstrukci a funguje v ní občerstvení. 
 

     
 
 

Výletní místo je dostupné i autem 
z Červenovodského sedla; značené turistické  cesty 
stoupají k hřebeni ze všech jeho stran, přičemž 
výchozí body z jeho západní části jsou dostupné i 
po železnici  od Jablonného nad Orlicí k Mladkovu. 
Panoramatické výhledy z proskleného ochozu věže 
dávají ucelenou představu o horském pásu, 

táhnoucím se od Jeseníků přes Králický Sněžník k Orlickým horám a při dobré viditelnosti 
až ke Sněžce.  
 

 
Hezké výhledy se ostatně místy otvírají i z červeně značené hřebenové cesty, vedoucí ze 
Suchého vrchu kolem veřejnosti zpřístupněné dělostřelecké tvrze Bouda, která je součástí 
systému pohraničních opevnění z let 1935 – 1938. Nejen obdivovatelům československého 
předválečného opevnění je pak určen okruh naučné stezky Betonová hranice, vycházející 
od turistického rozcestníku U převráceného bunkru, kilometr odtud. 



   
 

 
 
Praktické informace  
 
Doporučená mapa: Edice KČT č. 27 
ORLICKÉ  HORY   1: 50 000 
                                    SHOCART č. 54 
ČESKOMORAVSKÉ MEZIHOŘÍ, 
                                                                  
LANŠKROUNSKO 1 : 50 000 
 
 

 
 Turistická chata Čihák     tel. 777 066 122 
                                              ubytování s polopenzí …300,-Kč, 
                                               děti do 10 let 220,-Kč   slevy pro členy KČT 
 
 
Horská chata Na rozcestí  České Petroviče 
                                               Tel. +420 465 635 307, mobil 605 700 603 
                                                e-mail: info@narozcesti.cz         www. narozcesti.cz 
 
Občerstvení, rozhledna Suchý vrch   - otevřeno  
                                                                 červen – září      denně 9 – 18 hod. 
                                                                 prosinec – březen  denně 10 – 16 hod.  
                                                                 zbytek roku – sobota,neděle  10 – 16 hod. 
 
Tvrz Bouda :   tel.správce 777 647 114 
                          e-mail: TvrzBouda@seznam.cz  
                          www.bunkry.cz/bouda/        www.tvrz-bouda.cz                          
                          provozní doba : od 1.května do 30.září denně,  
                                                    v říjnu o víkendech a státní svátek 
 
 
Internet Orlické hory:                www.orlicko.cz 
                                                      www. levne-ubytovani.info/město/pastviny/ 
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