KČT Hlinsko pořádá 14. května 2016 autobusový zájezd
Neratov – Šerlich (Panské Pole – Šerlich)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odjezd z Hlinska: v 6:00 hod. od pošty (zastávka u LIDLu – směr Polička)
Trasa autobusu:
1) Hlinsko – Svitavy - Ústí n/O – Žamberk - Rokytnice v Oh - Panské Pole
(nástup trasy 1)
2) Panské Pole (Hanička) – Neratov (nástup trasy 2 + čeká na prohlídku
kostela)
3) Neratov – Orlické Záhoří (nástup trasy 3)
4) Orlické Záhoří – Šerlich-parkoviště (nástup trasy 4)
5) Šerlich-parkoviště – Dobruška – Hradec Králové – Chrudim – Hlinsko
Odjezd ze Šerlichu: cca v 18:00 hod. z parkoviště (200 m od odbočky
k chatě)
Cena: člen KČT Hlinsko 200 Kč, člen KČT Hlinsko do 19 let 100 Kč,
ostatní 290 Kč. V ceně nejsou zahrnuty vstupy.
Zájezd je nutné zaplatit do 25.4.2016!!!
Přihlášky a informace: Světluše Hudcová, Rubešova 1513, Hlinsko
tel. 775 280 360 (od 14 hod.)
jasvetluska@post.cz
Jedná se o hřebenovou túru (trasy od 8 km do 22 km).
Na hřeben je nutno vystoupat.
Popis tras:
Trasa 1: délka 21 km, stoupání 592 m, klesání 325 m
ČZ: Hanička –bus (Panské Pole) – Hanička-pevnost – Anenský vrch-sedlo –
Anenský vrch-vyhl, odb. – U Anenského vrchu – Mezivrší – Pod Komářím Vrchem –
Pěticestí – Kunštátská kaple – Pod Homolí – Pod Jelenkou-sedlo – Velká Deštnározc., srub – Šerlich-sedlo – Šerlich-Masarykova chata
Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m
Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu.
Trasa 2: délka 21 km, stoupání 700 m, klesání 290 m
ŽZ: Neratov-kostel – ČZ: Mezivrší – Pod Komářím Vrchem – Pěticestí –
Kunštátská kaple – Pod Homolí – Pod Jelenkou-sedlo – Velká Deštná-rozc., srub –
Šerlich-sedlo – Šerlich-Masarykova chata
Trasa 3: délka 12,5 km, stoupání 463 m, klesání 127 m
MZ: Orlické záhoří - Kunštát – ČZ: Pod Homolí – Pod Jelenkou-sedlo – Velká
Deštná-rozc., srub – Šerlich-sedlo – Šerlich-Masarykova chata
Trasa 4: délka 8 km, stoupání 402 m, klesání 113 m
MZ: Bedřichovka – ČZ: Pod Jelenkou-sedlo – Velká Deštná-rozc., srub – Šerlichsedlo – Šerlich-Masarykova chata

Zajímavosti:
Z1 - TVRZ HANIČKA (trasa 1)
Tvrz Hanička patřila do systému předválečného opevnění budovaného ve 30. letech
minulého století proti tehdejšímu rozpínajícímu se Německu. Když se v roce 1933
dostal v Německu k moci Adolf Hitler a začal se tam rozbíhat mohutný zbrojní
průmysl, bylo každému jasné, že Evropě hrozí vážné nebezpečí. Smlouvy podepsané
na konci první světové války, které omezovaly mimo jiné i zbrojní výrobu, byly ze
strany Německa stále více porušovány a nikdo nepochyboval o tom, co bude
následovat. Československo bylo jedním z nejvíce ohrožených států, neboť německé
obyvatelstvo v pohraničí v mnoha případech tvořilo většinu obyvatelstva té oblasti a
stále častěji požadovalo připojení k říši. Naše republika byla nepoměrně menší, nežli
tehdejší Německo a ani v případě mobilizace nemohl počet našich jednotek odolat
silám nepřítele. Hranice s Německem jsme měli v té době v délce 1 545 kilometrů a
na severu končily až u Bohumína. Úzký a protáhlý tvar republiky byl v případě útoku
ze severu pro naši obranu nevýhodný, a proto při této části hranice s Německem
vzniká mohutný systém železobetonových opevnění po vzoru francouzské
Maginotovy linie. Toto opevnění mělo udržet první nápor nepřítele až do příchodu
spojenců, především Francie a Anglie.
Na nejvíce ohroženém úseku našich hranic započala výstavba opevnění včetně tvrzí
na sklonku roku 1935 právě u Bohumína a pokračovala úctyhodným tempem. Linie
opevnění měla kopírovat severní hranice naší tehdejší republiky od Bohumína
směrem na západ a měla skončit až na Labi. Linii samostatných pěchotních srubů zde
mělo zesilovat i 15 tvrzí, které měly být pilíři naší tehdejší obrany a byly budovány
na obzvlášť exponovaných místech naší obrany. Do podzimu roku 1938, kdy jsme
většinu našeho pohraničního opevnění po přijetí Mnichovské dohody museli bez boje
opustit, bylo stavebně dokončeno celkem 5 tvrzí. Mezi nimi i tvrz Hanička.
Na naší trase 1 se kromě tvrze Haničky nacházejí pěchotní sruby R-S 87 Průsek a R-S
87 Mlází.
Z2 - ROZHLEDNA ANENSKÝ VRCH (trasa 1)
Rozhledna postavená podle projektu architekta Olšiny zde stojí od roku 2010 a je
vysoká 17 metrů. Po vystoupání 65 schodů na vyhlídkovou plošinu se před vámi
rozprostře kruhový výhled na Orlické hory, Kralický Sněžník, Rychnovsko nebo
Žambersko.
Provoz|: nonstop. Vstupné: zdarma.
Z3 - NERATOV – KOSTEL (trasa 2)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově byl postaven mezi lety 1723 a 1733.
Základní kámen položil majitel panství, Johann Karl z Nostitz-Rhieneck 14. srpna
1723, vysvěcení proběhlo na sv. Bartoloměje 24. srpna 1733.
Architekt díla je neznámý, odborníci ho nejčastěji připisují kruhu kolem Giovanni
Battisty Alliprandiho, který se v roce 1712 podílel na přestavbě děkanského kostela
sv. Trojice v nedalekém Opočně a v letech 1714 a 1720 působil na výstavbě
piaristického kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. Architektem ale mohl být i
první stavitel kostela Carl Antoni Reina. Stavebním mistrem kostela byl Carl Antoni

Reina, který stavěl také kostel na Vrchní Orlici (vysvěcen roku 1712). Reina se 23.
srpna 1728 zabil při pádu z lešení a podle pověsti pak v kostele strašil, dokud nebyly
zazděny dveře za oltářem. Stavbu dokončil Jakub Ondřej Carow.
Oltář původně zdobil obraz "Nanebevstoupení Panny Marie" Antonína Františka
Hampische, nad svatostánkem byla umístěna milostná socha Panny Marie, jíž byly
připisovány četné zázraky. Rokokové schodiště, které později kostel zachránilo před
demolicí, bylo před hlavní portál umístěno v roce 1776. Jeho autorem byl František
Hornich. Na schodišti byly umístěny sochy sv. Josefa, sv. Tomáše apoštola, sv.
Barbory a sv. Terezie.
Kostel má půdorys tvaru kříže, konvexní průčelí se dvěma na koso postavenými
věžemi a konkávně probrané pilastry. Je 48 metrů dlouhý a 19 metrů široký, vnitřní
výška činí 27 metrů, původní vnější výška měřená až ke špičkám věží byla 47 metrů.
Zajímavá je severojižní orientace kostela - hlavní vchod a průčelí směřují na jih,
kněžiště na sever. Díky tomuto netradičnímu nasměrování dopadají na Boží hod
vánoční sluneční paprsky v pravé poledne přímo na svatostánek.
V kostele je dnes umístěna renesanční kamenná křtitelnice, věnovaná neratovskému
kostelu roku 1603 Kryštofem Mauschwitzem z Armenruh.
Více zde: http://www.neratov.cz/poutni-misto/kostel-nanebevzeti-panny-marie/

Foto: Neratov – kostel Nanebevzetí panny Marie

Z4 – PĚTICESTÍ (trasa 1, 2)
Turistický uzel, občerstvení.
Z5 - KUNŠTÁTSKÁ KAPLE (trasa 1, 2)
Barokní kaple Navštívení Panny Marie pochází z roku 1760. Je kruhového půdorysu
a nachází se na hlavním hřebeni Orlických hor ve výšce 1035 m. Sloužila jako místo
k bohoslužbě dřevařských dělníků, kteří většinou byli z Tyrol a do Orlických hor byli
pozváni za prací. Kaple byla během své existence několikrát zdevastována vlivem
krajně nepříznivých podmínek na hřebení, ale vždy znovu obnovena. Poslední oprava
probíhala postupně od roku 2000. Na podzim roku 2004 byla oprava dokončena a
18.6.2005 byla kaple slavnostně vysvěcena biskupem Dominikem Dukou.

Z6 - STUDÁNKA VALINŮV PRAMEN (trasa 1, 2, 3)

Z7 - VELKÁ DEŠTNÁ (trasa 1, 2, 3, 4)
Nejvyšší vrchol Orlických hor (1115 m n. m.). K vrcholu je možné dojít po zelené TZ
asi 200 m od rozcestníku Velká deštná – rozc. , srub. Ve srubu je možnost
občerstvení. Rozcestník je asi 4 km od Masarykovy chaty.
Z8 - JELENÍ LÁZEŇ (trasa 1, 2, 3, 4)
Vrchovištní rašeliniště s jezírky, které přechází v subalpinské smrčiny, bylo v roce
1982 vyhlášeno přírodní rezervací Jelení lázeň.
Najdete zde typické rašelinné rostliny, jako je kyhanka sivolistá, borůvka bažinná,
bradáček srdčitý, ostřice mokřadní, sítina kostrbatá, klikva bahenní a suchopýr
pochvatý.
Z fauny se zde nachází velké množství rašeliništních druhů bezobratlých živočichů.
Z9 - ŠERLICH - MASARYKOVA CHATA (cíl všech tras)
Restaurace a ubytování. Na jídelním lístku naleznete alkoholické i nealkoholické
nápoje, minutková jídla i speciality ze zvěřiny.

