ROZHLEDNA NA SUCHÉM VRCHU
Je nejmohutnější rozhlednou Orlických hor. Roku 1928 zde byla postavena Klubem
českých turistů chata, která dostala jméno podle našeho prvorepublikového předsedy
vlády, Karla Kramáře – Kramářova chata. Po dlouhá léta to bylo místo rodinných výletů
a odborové rekreace. V letech 1931 – 32 vyrostla v těsné blízkosti chaty 32 metrů vysoká vodárenská věž. Architekt Patrman při její realizaci myslel i na turisty a koncipoval ji
zároveň jako rozhlednu. Pro turisty zde byly vybudovány dvě vyhlídkové plošiny.
Málokterá rozhledna u nás si prošla tolika stavebními úpravami a majetkovými peripetiemi jako ta na Suchém vrchu. Po roce 1938 vystřídala několik majitelů a jmen, od
německé armády, přes poválečnou tělovýchovu Pardubice, čs. armádu a podnik RaJ.
To už se jmenovala Tyršova rozhledna a změmila svůj vzhled. V šedesátých letech byla
druhá vyhlídková plošina rozhledny zakryta proskleným pláštěm a o pár let později
zmizela celá vrchní část pod kuželovitou nástavbou a vyhlížet se mohlo jen ze spodního ochozu.
V roce 2003 byla přiléhající uzavřená chata poničena požárem. Rekonstrukce chaty
i  rozhledny byla ukončena v roce 2012.
Ke vchodu do rozhledny vede 12 schodů, uvnitř je dalších 118 kamenných schodů, které
se točí po směru hodinových ručiček. Celkem 130 schodů na vyhlídkový ochoz stále
zdolává mnoho turistů, kteří se chtějí pokochat pohledem na Soví hory, Šerlich, Králický Sněžník, Kladsko, Hrubý Jeseník s Pradědem, Lázek a za dobrých podmínek také
Sněžku a Vysoké Tatry. (My jsme ovšem viděli jen mlhu )
PROČ JE SUCHÝ VRCH SUCHÝ?
Protože na něm není ani kapka vody, žádný pramínek, potůček nebo jezírko. V okolí se
Suchému vrchu také říká Černý vrch, protože jeho stráně zarostlé jehličnany se zdálky
spíš černají, než zelenají, ale název Suchý vrch je případnější.
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zděná
Orlické hory (Červená Voda)
995 m
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33 m
22 m
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