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O tektonice
Široký úval, typický pro okolí města Ústí nad Orlicí, se severně od osady Paseka mezi Českými Libchavami a Sopotnicí nápadně zužuje. Směrem k Pot-
štejnu se okrajové hřbety k sobě přibližují, svahy se stávají strmějšími a údolí Divoké Orlice přibližně 2 km severně od nás již představuje divokou sou-
těsku s vysoko se zdvihajícím hradním vrchem Potštejna, jakoby nepatřícím do mírně zvlněné krajiny Orlického podhůří. Co je příčinou této výrazné
změny terénního reliéfu?

Odpověď musíme hledat v dávné geologické minulosti, kdy toto území, představující rozvodí mezi dnešními toky Divoké a Tiché Orlice, patřilo
a dodnes patří mezi tektonicky nejživější oblasti východních Čech. Připomeňme si např. zprávu F.X.Zippeho, který uvádí: v zimě 1834 došlo v Sopotnici
k slabému otřesu půdy provázeného duněním, po němž se na polích severovýchodně od obce ukázaly prohlubně v půdě nad podzemními trhlinami. Je to tedy
především tektonika, tj. odvětví geologie, studující stavbu zemské kůry ve vztahu k silám a mechanickým procesům na ni působící, která nám pomůže
poodhalit příčinu mimořádně členitého terénu na Sopotnicku, jakoby přeneseného do zdejšího kraje z několik desítek kilometrů vzdálených Orlických hor.

V prvohorách, před mnoha sty milióny let v době tzv. variské orogeneze,
vzniklo ve zdejší oblasti horstvo, tvořené vyvřelými horninami charakteru
žul. Horstvo se postupně obrušovalo, snižovalo  a v důsledku pohybů zem-
ských ker se postupně stalo sedimentačním prostorem druhohorního kří-
dového moře, na jehož dně se před přibližně 100 miliony lety usadily vrst-
vy štěrku, písku a bahna, z nichž vznikly dnešní „opuky" vystupující na
povrch v širokém okolí Sopotnice. Ty z hlediska stratigrafického náležejí
perucko-korycanskému, bělohorskému a jizerskému souvrství. Při tzv. alp-
ské orogenezi před několika desítkami miliónů let se  vrstvy křídových
„opuk" zprohýbaly, vytvořily se mohutné vrásy a v místech tektonicky
aktivních, tj. v místech pohybů horninových vrstev, vznikly trhliny zasahu-
jící až  hluboko do zemského nitra a po nich vystoupily k blízkosti povrchu,
případně až na povrch, vyvřelé horniny. Pak následovala opět éra postup-
ného obrušování zvrásněného terénu, přetrvávající až do současnosti. V jádrech vyklenutých vrás, v antiklinálách potštejnské a litické, byly erozí postupně
obnaženy odolné vyvřelé horniny žulového charakteru, a protože okolní křídové „opuky" byly měkčí, vypreparovaly se potštejnský a litický žulový masív do
nápadných vrchů (viz obrázek č.1). Z obrázku č.2 je patrné, že oba žulové masívy tvoří skutečně pouze izolované ostrůvky v okolních sedimentech a není proto
divu, že jsou pro svou pevnost a odolnost, významně se lišících od okolních hornin v širokém okolí, vyhledávanou stavební surovinou.

Tektonika se však neprojevuje na terénním reliéfu vždy tak zřetelně jako
v případě Sopotnicka. Pojedeme-li k Potštejnu, zastavme před mostem
přes Divokou Orlicí a zajděte pár kroků proti proudu k místům, kde se nad
pravým břehem zdvihá skalní výchoz. Uvidíme tam méně nápadný, avšak
pro geologa velmi významný tektonický jev, kterému se říká úhlová dis-
kordance, tj. nesouhlasný sklon vrstev. Podívejme se na obrázek č.3. Na
ukloněných vrstvách světlých prachovců bělohorských vrstev, které se
postupně noří pod hladinu řeky se nacházejí vrstvy téměř vodorovných
horninových vrstev zřetelně tmavší barvy. O čem to svědčí? Znamená to,
že mezi ukládáním spodního a svrchního souvrství došlo k horotvorným
pohybům, při kterých nastaly částečné vyzdvižení původního sedimentač-
ního prostoru, přerušení sedimentace, zvrásnění původně vodorovně ulo-
žených vrstev a následná eroze a částečná denudace. Při opětovných horo-
tvorných pohybech  se vytvořil nový sedimentační prostor a v něm se
vodorovně ukládaly nové horninové vrstvy. Pro geologa představuje studium
úhlových diskordancí jakýsi deník horninových vrstev, z kterého může vyčíst,

co se v dávné geologické minulosti, třeba před stovkami milionů let na zemském povrchu dělo, kdy území bylo
zatopeno mořem, kdy bylo souší, případně jaké rostlinstvo a živočišstvo se v tom kterém geologickém údobí na
Zemi vyskytovalo. 
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W kierunku miasteczka Potštejn szeroka kotlina ústeckiego 
synklinorium zwęża się a Divoka Orlica przedziera się mniej więcej 
2 km na północ od nas przełomem pomiędzy zauważalnymi wzgór-
zami, na którym wzniesione zostały zamki Potštejn i Litice. Wzgórza
te tworzą wyspy granitu, czyli bardzo odpornej skały magmatycznej,
otoczone ze wszystkich stron znacznie miększymi sedymentami
mezozoicznymi – patrz rysunki. 

In Richtung zur Gemeinde Potštejn wird die breite Terrain-Tal-
senkung der Synklinade von Ústí verengt,und der Flu3 Divoká Orlice
bahnt sich ungefähr 2 km nördlich von uns durch die Engpä3e zwi-
schen den auffälligen Gipfeln, wo die Burgen Potštejn und Litice
errichtet wurden. Diese Gipfel werden durch die Granitinsel, also
durch die sehr festen vulkanisch entstandenen Gesteinen gebildet,
die aus allen Seiten durch die wesentlich weicheren Mesozoikum-
Sedimente umschlossen werden - siehe Bilder.

To the village of Potštejn, the wide terrain vale of the Ústecká
syncline narrows, and the Divoká Orlice river about 2 km to the
north from us squeezes its way through gorges between spectacular
hills where castles of Potštejn and Litice were built. The hills are made
of granite islands, i.e. very solid igneous rocks enclosed by much 
softer Mesozoic sediments, see pictures.    

obr. č. 1    Geologický řez napříč potštejnským a litickým žulovým masívem 
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obr. č. 3    Příklad úhlové diskordance na břehu D. Orlice

obr. č. 2    Geologická mapa okolí Sopotnice

Sopotnice

informaèní centrum

kostel, rotunda

koupalištì

sportovní letištì

Hotel Bravo 
Josef Janda - provozovatel hotelu
560 02  Èeská Tøebová 
Staré námìstí 76
tel.: 605 050 666, e-mail: janda@hotelbravo.cz  
www.hotelbravo.cz

Hotel Uno - Ústí nad Orlicí 
562 01  Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 897
tel.: 465 521 256, 725 885 155
e-mail: hotel.uno@rcaktiva.cz
www.hoteluno.cz

Penzion Hùrka  
561 16  Libchavy, Libchavy 84
tel.: 465 582 016, ubytování: 733 554 364
e-mail: penzion@hurka.cz
www.hurka.cz/kontakty

Táboøištì Cakle  
562 01  Ústí nad Orlicí, Staré Oldøichovice 134 
tel.: 603 438 528
www.kcthoral.cz

Hotel Florida ***
FLORIDA spol. s r.o.
p. Zuzana Peroutková
562 01  Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 93, 
tel.: 602 580 837, e-mail: floridasro@gmail.com
www.hotel-florida.cz

Chata Maxe Švabinského 
Michal Kortyš
560 02  Èeská Tøebová, Kozlov 58
e-mail: chata.kozlov@seznam.cz, tel.: 731 655 596 
www..chatamaxesvabinskeho.cz

Pivovar a restaurace Faltus
560 02  Èeská Tøebová, Moravská 207
tel.: 725 746 528
e-mail: restaurace@pivovar-faltus.cz
www.pivovar-faltus.cz

Restaurace Domino
v objektu Hernychovy vily 
562 01  Ústí nad Orlicí, 17. listopadu èp. 72
tel.: 465 52 62 52
www.centrumdomino.cz

Mìšśanský pivovar 
562 03  Ústí nad Orlicí – Hylváty,
Tøebovská 1
tel.: 778 481 837,
e-mail: pivovar@ustinadorlici.cz
www.pivovar-ustinadorlici.cz

Chata Hvìzda
562 01  Ústí nad Orlicí, Andrlùv Chlum 18  
tel.: 465 525 270
e-mail: andrluv.chlum@seznam.cz
www.chata-hvezda.cz

Restaurace Bohemia 
560 02  Èeská Tøebová 2, Parník
Ústecká 165
tel.: 465 535 886, 608 884 671,
www.bohemia.unas.cz

Restaurace U Džbánu
561 16  Libchavy, Horní Libchavy 44
tel.: 465 529 138

Sporthotel Tichá Orlice  
562 01  Ústí nad Orlicí, V Lukách 1362,
e-mail: janda@hotelbravo.cz,
Recepce Sporthotelu: tel.: 465 322 764
e-mail: info@sporthotel-tichaorlice.cz
www.sporthotel-tichaorlice.cz

Pension Quattro 
562 01  Ústí nad Orlicí, V pøíkopì 362
tel.: 774 645 862, 777 801 114
e-mail: quattro.penzion@seznam.cz
www.pensionquattro.cz

Chata Habøinka 
Michal Rohun 
561 14  Èeské Libchavy 171
tel.: 776 832 579, 776 582 081
www.habrinka.cz

Kavárna Esperanto
Jan Šindler
560 02  Èeská Tøebová, Nádražní 397  
tel.: 603 217 498
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Informační centrum města Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, tel.: 465 514 271, e-mail: ic@muuo.cz, www.ustinadorlici.cz
Informační centrum Českých drah, tel.: 840 112 113, 972 111 111 centrální spojovatelka ČD
Turistické informační centrum města Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, tel.: 465 500 211, email: info@ceska-trebova.cz, www.ceska-trebova.cz/informacni_centrum
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