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ÚVODEM

Orlické hory jsou typické svými vláčnými 
liniemi a poklidnými táhlými oblinami hor-
ských hřbetů s  dalekými výhledy. Kopce 
jsou to velmi ladné a půvabné, a tak mu-
sejí být opatrovány a hýčkány princeznou 
Kačenkou. Pro mnohé ale může být pře-
kvapením, že se jim říká Kačenčiny hory. 
V  české zemi žádnou jinou vládkyni hor 
nepotkáte, pouze v Orlických horách. Už tři 
sta let princezna Kačenka chrání své hory 
i přírodu a má blíže k  dětem, k  nimž pro-
mlouvá v pohádkových příbězích. V zimě jí 
tu pomáhá horský duch a ochránce Ram-
pušák, který je odpovědný za počasí, je pa-
tronem sportovců a Horské služby.  

Pod jižními svahy Orlických hor objevíte 
Podorlicko. Krajina je tu vlídná, přirozeně 
krásná, protkaná stuhami dvou význam-
ných řek - Tichou a Divokou Orlicí i hustou 
sítí cyklostezek. Region má své kulturní 
a historické dědictví, ať to jsou tradice, 
krajina, místní ruční, řemeslná nebo země-
dělská výroba, historické stavby, ale také 
velké genius loci. Objevte půvabná měs-
tečka, místa odkud pocházejí velikáni, za-
jímavé osobnosti či šlechtické rody, které 
tu stále žijí a starají se o svá sídla. Toto ne-
bývalé bohatství, jež kraj v podhůří ukrývá, 
ocenili i na úrovni Evropy. Produkt Zámky 
na Orlici-Česká Loira se od roku 2017 může 

Ve SLOW destinaci Orlické hory a Podorlicko najdete klid, 
pohodu i pohlazení na duši

pochlubit titulem Evropské excelentní de-
stinace.

Prožijte tu krásné chvíle. Hory i podhůří 
nadchnou skvělou příležitostí k  zastavení 
se v dnešním uspěchaném světě. Najdete 
tu místa, která vás dobijí energií a pohladí 
na duši téměř na každém kroku. Na vlastní 
kůži pocítíte, jak jsou Orlické hory a Podor-
licko mimořádně přátelské. Můžete přices-
tovat autem, vlakem, spoustu míst objevíte 
pěšky, na kole i na běžkách. Zastavte se...

Vaše redakce
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ZASTAV SE A ROZHLÉDNI SE

tedy Tyršovou rozhlednou se vydejte do 
města Žamberk, které je nazýváno bránou 
do Orlických hor. Rozhledna se podobá hu-
sitské hlásce a dohlédnete z ní až na Suchý 
vrch a Bukovou horu. Nakouknout zde také 
můžete do blízké kaple sv. Rozálie a vydat 
se dále po výletním okruhu městem. Obje-
víte tak třeba rodný domek Prokopa Diviše 
i s  jeho bleskosvodem nebo městské mu-
zeum s  novogotickou lékárnou, mecha-
nickým betlémem a loutkovým divadlem. 
Krásnou procházku nabízí také zdejší zá-
mecký park.
www.zamberk.cz

ZA ROZÁLKOU
na nejvyšší horu našeho regionu vyrazte 
v  kteroukoli denní dobu. Dechberoucí vý-
hledy si ze zdejší nové rozhledny vychutná-
te za svítání i za soumraku. Ocelová kráska, 
obložená dřevem, je inspirovaná větrem 
a deštěm. Není divu, že si ji Klub přátel 
rozhleden zvolil Nejkrásnější rozhlednou 
roku 2019. Děti mohou nahoru doputovat 
společně s  princeznou Kačenkou po její 
pohádkové stezce. Na každém stanoviš-
ti najdou zajímavé úkoly k  soutěžení a od 
jara do podzimu také Kačenčinu dřevěnou 
podobiznu.
www.obec-destne.cz

ZA VELKOU DEŠTNOU

ZA ROZHLEDEM NA FEISTŮV KOPEC
v Olešnici v Orlických horách se přijďte podívat na ještě se novotou lesknoucí rozhlednu. 
Otevřena byla teprve loni v červenci. Za dobrého počasí z její osmiúhelníkové vyhlídkové 
plošiny ve výšce téměř 30 metrů budete moci pozorovat Vrchmezí, přehradu Rozkoš, 
Panský vrch i viadukt v Lewině Klodzkém. V centru obce objevte také unikátní Utzův me-
chanický betlém a vydejte se za historií řezbářského umu místních obyvatel. A to nejen 
v době Vánoc, přístupný je totiž po celý rok. 
www.olesnice.net
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se zatoulejte kousíček od česko-polských 
hranic do Orlického Záhoří. Z  nedávno 
zrekonstruované kostelní věže se naskýtá 
pohled na Anenský vrch i hřeben a další 
části Orlických hor. Věž ukrývá původní 
hodinový stroj. Poseďte u místního rybníč-
ku a seznamte se s Vodníkem Cachtálkem. 
Prozkoumejte také nedalekou Pašerác-
kou stezku, připomínající pohnutou his-
torii místa. Nejen děti se zde vžijí do kůže 
opravdového pašeráka na odpočinkových 
místech s interaktivními prvky. 
www.orlickezahori.eu

ZA VĚŽÍ A KLIDEM

se zastavte na Suchém vrchu. Na kole, 
pěšky a v  zimním období třeba taky na 
běžkách. Rozhlédnete se zde z původní vo-
dárenské věže, připomínající hříbek. Před 
vámi se rozprostřou nejen Orlické hory, ale 
také hory Bystřické, Hrubý Jeseník, Klad-
ská kotlina a Králický Sněžník. Turistická 
chata s moderním horským wellness hote-
lem hned vedle ní byla pojmenována podle 
prvorepublikového předsedy vlády Karla 
Kramáře. Ve zdejší restauraci s kachlový-
mi kamny ochutnáte českou i evropskou 
tradiční kuchyni. 
www.suchak.cz 

ZA KRAMÁŘKOU

ZA PELÍNEM A SKÁLAMI
se rozjeďte do Chocně. Pelín býval ve středověku mlýn, podle kterého se celá přírodní 
rezervace jmenuje. Objevíte tu vysoké opukové stěny zvětralé do různých tvarů – třeba 
i velblouda. Do okolí se rozhlédněte z Doskočilovy vyhlídky. Spodní část rezervace je pak 
parkově upravena. Můžete se z ní vydat i dále po břehu řeky Orlice a možná nad hladinou 
zahlédnete i ledňáčka. V okolí Chocně najdete také několik studánek. Jak se k nim dostat 
vám určitě ochotně poradí v informačním centru. 
www.chocen.cz
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PUTUJ ZA POHÁDKOU I KOUPÁNÍM
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se vydejte do Lanškrouna. Tato unikátní 
soustava sedmi rybníků ukrývá přírodní 
park, kde najdete krásné prostředí pro od-
počinek a osvěžení, pohodové sportování 
i rybaření. Rybník Dlouhý láká k plavání, či 
půjčení loďky. Na koupacím mole nastav-
te svou tvář sluníčku. Kolem rybníků se 
projdete po naučné stezce s  dřevěnými 
chodníčky, pozorovatelnami ptactva, stu-
dánkou i vyhlídkou Hláska.
www.lanskroun.eu

ZA RYBNÍKY

putujte podél Divoké Orlice tvořící pomy-
slnou bránu do Čech. Přírodní rezervace 
Zemská brána je nejkrásnější úsek tohoto 
říčního toku. Na naučné stezce, která tudy 
vede, přejdete Pašeráckou lávku a uvidíte 
skálu, kde se loupežník Ledříček, zvaný 
Jánošík Orlických hor, ukrýval.
www.klasterecnadorlici.cz

ZA LEDŘÍČKEM 
se vypravte do Orlických hor. Objevte třeba novohrádeckého skřítka Frymbulína, zdob-
nické čerty, olešnického krále permoníků a další bytosti. Pohádková říše se rozprostírá 
přes 29 obcí, v každé najdete jejího patrona i s pravidly putování na informační tabuli. 
Pořiďte si vandrovní knížku, sbírejte razítka a získejte krásné odměny.
www.orlickehory.eu/kacenka 

ZA KAČENKOU DO ŘÍŠE POHÁDEK

pokračujte o pár kilometrů dále. 
Malebné Pastviny nabízí spoustu re-
kreačních aktivit. Můžete si tu půjčit 
šlapadlo, zaplavat si, zarybařit, projít 
se po okružní stezce, či se ubytovat 
v Autokempu Šlechtův Palouk.
www.atcslechtuvpalouk.cz 

ZA PŘEHRADOU

http://mapa.mojeorlickehory.cz/


www.mojeorlickehory.cz 7

PUTUJ ZA POHÁDKOU I KOUPÁNÍM

zavítejte do Rychnova nad Kněžnou. Zilva-
ra z  Chudobince tu osobně potkáte každý 
prázdninový pátek. Provede vás po nejza-
jímavějších místech města včetně zvonice 
s třetím největším zvonem v ČR. V kamenné 
podobě tu však Zilvara i s jeho kamarády ze 
známé Poláčkovy knihy Bylo nás pět uvidíte 
celý rok. Více o známém spisovateli zjistíte 
ve zdejší synagoze – jeho památníku.
www.rychnovsko.info

ZA ZILVAREM
největším rybníkem v podhůří Orlických hor 
se zastavte v Opočně. Za letního počasí vás 
tu čeká nově zrekonstruované koupaliště 
s  vodními atrakcemi, ubytování v  kempu, 
chatkách, nebo sudech i místní pivo Baron 
na čepu. Blízkost vody, přírody a zajímavých 
informací si pak v kteroukoli roční dobu uži-
jete na Opočenské naučné stezce. Projděte 
se také do města po stopách českého ab-
straktního malíře Františka Kupky.
www.opocno.cz

ZA BROUMAREM

si zajeďte do Ústí nad Orlicí. V  létě se 
osvěžíte a nejen své ratolesti zabavíte 
v místním aquaparku. Nechybí tu tobogán, 
chrliče i masážní lehátka. Nejmenší se mo-
hou těšit na vodní děla, hříbek a malé sklu-
zavky. Klidné chvíle zde pak můžete zažít 
při atraktivním nočním koupání. Kromě 
prázdnin na vás čeká krytý plavecký bazén 
se slanou vodou, tobogánem i relaxačním 
centrem s vířivkou.
www.bazenusti.cz

ZA ZÁBAVOU

vyrazte do Dobrušky. Tam se narodil ná-
rodní buditel František Vladislav Hek, jenž 
se stal předlohou tohoto seriálového hrdi-
ny. Prozkoumejte tu jeho rodný domek, či 
kostel svatého Ducha, který si taktéž zahrál 
v seriálu F. L. Věk stejně jako ve filmu Ba-
bička. Neopomeňte místní synagogu, rituál-
ní lázně mikve, expozici vojenské geografie 
v Rýdlově vile, či výstup na radniční věž. 
www.kulturadobruska.cz

ZA F. L. VĚKEM

vyplujte třeba na kajaku, či raftu 
z  Kostelce nad Orlicí. Řeka Orlice 
se  vine jak horami, tak podhůřím 
a je sjízdná takřka v celé své délce. 
Na lodi se odtud dostanete klidně 
až do Hradce Králové. Půvab zákoutí 
řeky si vychutnáte i při procházce, či 
projížďce na kole nebo koloběžce po 
jejím břehu. 
www.rtic.cz

ZA ORLICÍ
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putujte na území 9 km v  těsné blízkosti 
řeky Divoké Orlice. Pro podobnost s  fran-
couzskou řekou se jim také říká Česká 
Loira. Najdete tu čtyři romantické zámky 
a dva majestátní hrady tak blízko u sebe, že 
se mezi nimi můžete pohybovat bez obav 
vlakem, na kole nebo dokonce i pěšky. Pro 
soutěživé je zde k  dispozici hrací karta 
Putování po Zámcích na Orlici. Nasbírejte 
do ní razítka ze všech šlechtických sídel 
a vyhrajte krásnou cenu.
www.mojeorlickehory.cz/zamky-na-orlici

ZA ZÁMKY NA ORLICI

se vypravte do městečka Potštejn. Na zdejším barokním zámku se v rámci hraných pro-
hlídek navrátíte do 18. století a potkáte třeba právě hraběte, který zámek nechal v  té 
době postavit. Nejmenší zaujme kouzelná expozice Pohádkov a starší děti se nebojácně 
vydají do Bubákova – tajemného sklepení. Na nádvoří můžete posedět v cukrárně, a rov-
něž se ubytovat v zámeckém hotelu.
www.zamekpotstejn.cz

ZA HRABĚTEM CHAMARÉ

zavítejte na zámek v Doudlebech nad Orlicí. Ten 
byl od svého vzniku v 16. století sídlem rodu Bub-
nů z  Litic a jejich potomek Petr Dujka jej spra-
vuje dodnes. Právě ojedinělá figurální sgrafita si 
můžete prohlédnout nejen na prohlídce zámku, 
ale třeba také při pravidelných trzích. V zámecké 
sýpce nakoukněte i do Muzea přírodovědy a hned 
vedle na zvířátka v Babiččině dvorečku.
www.zamek-doudleby.cz

ZA VZÁCNÝMI SGRAFITY

se vydejte do útulného zámku v Častolovi-
cích. Každou místností se zde prolíná vkus 
a profese majitelky, hraběnky Diany Phi-
pps Sternbergové, která je úspěšnou byto-
vou architektkou. Její vášní je také růžová 
zahrada s více než 200 druhy růží. Po celý 
rok se můžete vydat za zvířátky do místní 
minizoo anebo se poklidně projít parkem, 
posedět u rybníku v  altánu Gloriet a po-
zorovat v  oboře bílé daňky a Dybovského 
jeleny.
www.zamek-castolovice.cz

ZA RŮŽEMI A JELENY

http://mapa.mojeorlickehory.cz/


www.mojeorlickehory.cz 9

POZNEJ STOPY ČASU

se zastavte v Kostelci nad Orlicí. Empírový Nový zá-
mek je pevně spojen s rodem Kinských. Několikrát 
ročně také sám hrabě František Kinský svým „do-
mem“ návštěvníky provází. Prozkoumejte rozsáhlý 
anglický park a v  Toniově zámecké kavárně a re-
stauraci uspokojte své chuťové pohárky. Zámek je 
centrem kulturního dění, tak se vypravte třeba na 
jeden z koncertů v tomto krásném prostředí. 
www.zamekkostelecno.cz

ZA HRABĚTEM KINSKÝM 

vyrazte na hrad Potštejn. Zde totiž odbojný rytíř sídlil a v okolí loupil a kradl. Právě 
k němu se váže pověst o bohatství, které mělo být v hradě navždy zasypáno. Mož-
ná poznáváte Jiráskovu inspiraci k románu Poklad. Dnes můžete na hrad vystou-
pat po křížové cestě a užít si tu mohutné pozůstatky hradních zdí, kapli sv. Jana 
Nepomuckého i krásné výhledy na okolní krajinu.
www.potstejn.cz 

ZA RYTÍŘEM MIKULÁŠEM

si zajeďte na hrad Litice. Ten býval v 15. století jednou z nejpřednějších pevností 
země a zve se „druhým Karlštejnem“. Sídlo se však postupem času stávalo ne-
pohodlným a pustlo. Můžete tedy prozkoumat hradní architekturu právě z doby 
„husitského krále“. Vydejte se také až nahoru na vyhlídkovou věž, rozhlédněte se 
po okolí a pokochejte se meandrující řekou Divokou Orlicí.
www.hrad-litice.cz 

ZA JIŘÍKEM Z PODĚBRAD

zamiřte do Kvasin. Zdejší zámek ve 20. století koupil 
František Karel Janeček a v jeho blízkosti založil au-
tomobilovou továrnu JAWA. Dnes o něj pečuje jeho 
vnučka. Čeká tu na vás svět loutek a domácího diva-
délka, který si oblíbí nejen děti. Najdete zde také ga-
lerii, kde se střídají zajímavé výstavy. V době adventu 
jsou to již tradičně Betlémy na zámku. Novinkou je 
historická expozice zámku a fenoménu JAWA.
www.zamek-kvasiny.webnode.cz

ZA LOUTKAMI A BETLÉMY
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se vypravte kousek od Rokytnice v  Orlic-
kých horách. Pod tímto dívčím jménem se 
ukrývá pevnost, patřící do systému předvá-
lečného opevnění, které lemovalo česká po-
hoří. Koncem 70. let pak byla přebudována 
na pracoviště Ministerstva vnitra. Prozkou-
mejte nejen podzemí tvrze s nově obnove-
ným dělostřeleckým srubem a seznamte 
se s jedním ze svědků významné etapy naší 
historie i obrovské lidské odvahy.
www.hanicka.cz

ZA HANIČKOU

přijeďte do expozic Muzea a galerie Orlických hor. Muzeum krajky 
ve Vamberku vám nabídne poutavou cestu za historií i součas-
ností paličkované krajky. Můžete si zde toto dechberoucí řemeslo 
také „osahat“. Interaktivní muzeum Sýpka v  Rokytnici přibližuje 
přírodu i dosud živá řemesla typická pro náš region. Zkuste si tu 
přebrodit řeku, či si utkat třeba kousek koberečku.
www.moh.cz 

ZA KRAJKOU A SÝPKOU

se vydejte na rychnovské náměstí do budovy bývalé radnice. Ve 
zdejším Muzeu hraček si ve třech místnostech připomeňte dět-
ství a prozkoumejte různé kousky převážně české a českosloven-
ské výroby. Zabaví se tu kluci i holčičky jakéhokoli věku. Najdete 
tu také část věnovanou Magdaleně Dobromile Rettigové, která 
v tomto domě dopsala svou slavnou Domácí kuchařku.
www.muzeumhracek-rk.cz

ZA DĚTSTVÍM A RETTIGOVOU

zavítejte do Muzea řemesel v Letohradě. Vraťte se do doby, kdy lidé spoléhali především 
na svoji šikovnost a materiály z nejbližšího okolí. Čím se asi zabýval kolář nebo šindelář? 
Objevíte tu také 100 let starou školní třídu, pilnici, i Retro expozici. Nově vás čeká sbírka 
více než 40 převážně králických betlémů, která bude přístupná nejen v době Vánoc, ale 
i v letní sezoně.
www.muzeumremesel.cz 

ZA KRÁSOU STARÝCH ČASŮ
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INSPIRUJ SE HISTORIÍ A TRADICEMI

se přenesete v archeologickém skanzenu 
Villa Nova v Uhřínově. Objevíte zde koloni-
zační vesnici z 13. a 14. století, kterou tvoří 
různé stavby vybudované replikami dobo-
vých nástrojů podle dochovaných histo-
rických technologií. Ve skanzenu si mů-
žete při pořádaných akcích, jako je Víkend 
středověkých technologií, některé postupy 
sami vyzkoušet.
www.villanova.cz

ZA STŘEDOVĚKEM

vyrazte do Městského muzea v  Novém 
Městě nad Metují.  Hodinky značky PRIM se 
právě v  tomto městě vyrábějí už od roku 
1949. V  expozici si jich prohlédnete více 
než 120 kusů - největší i nejmenší hodinky 
této značky a třeba jedny, vyrobené pří-
mo pro zdravotní sestřičky. Prozkoumáte 
zde také místní historii, přírodu i řemesla. 
Nechybí ani barokní lékárna a měšťanský 
betlém.
www.muzeum-nmnm.cz

NEJEN ZA PRIMKAMI
se zastavte v jejich ateliéru v Deštném v Orlických horách. Pokud hledáte nevšední dárek, 
či doplněk do vlastní domácnosti, jste tu správně. Můžete se zde ale řemesla a tradic přímo 
dotknout. Vyrobit si vlastní hrneček, misku i rolničku. Poslechnout si zajímavou přednášku 
o zvonech a zvonařích, nebo se jím dokonce na pár hodin stát.
www.atelierdestne.cz

ZA ZVONAŘEM A HRNČÍŘKOU

zajeďte do Bartošovic v  Orlic-
kých horách. Najdete tam Chrá-
něné dílny Kopeček, kde pomá-
hají lidem s  postižením, kteří by 
se jinak na trhu práce neuplat-
nili. Mají tu keramickou, tkalcov-
skou, šicí a košíkářskou dílnu. 
Vyberte si něco pěkného na pa-
mátku v  jejich obchůdku, nebo 
si domluvte tvořivý workshop. 
Objednat si zde můžete také ex-
kurzi s ukázkami řemesel.
https://kopecek.neratov.cz

ZA KOPEČKEM
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doputujte na kraj městečka Letohrad, do 
části Orlice. Čeká tu na vás nevšední uby-
tování s nádechem historie v moderně za-
řízených pokojích. Užijte si krásné výhledy 
společně se skvělou gastronomií nejen na 
letní terase na hradbách. Areál středověké 
tvrze se zachovalou figurální sgrafitovou 
výzdobou ukrývá i čtyři zajímavé prohlíd-
kové okruhy, rybník s lodičkami a také ši-
rokou nabídku wellness. Děti nadchne hři-
ště s lanovkou a voliéra s nosálem a výrem 
přímo na nádvoří. 
www.tvrzorlice.cz

ZA HISTORIÍ NA TVRZ

se vydejte do Deštného v  Orlických horách. Rodinný penzion Kozí chlívek s  restaurací 
obklopuje nádherná příroda. Každý pokojíček je sladěn s jednou rostlinou, a tak se mů-
žete ubytovat v levandulovém, heřmánkovém, olivovém, šípkovém, či vanilkovém pokoji. 
Odpočiňte si ve stylovém wellness, zkuste třeba aromatickou bylinnou koupel v dřevěné 
vaně. Do časů našich babiček vás přenesou domácí buchty, či šišky s mákem ve zdejší 
restauraci s kachlovými kamny.
www.kozichlivek.cz

ZA ODPOČINKEM DO CHLÍVKU

zavítejte do lesů jižně od Letohradu. Hle-
dáte místo k  uspořádání letních dětských 
táborů, školních výletů, firemních, nebo 
rodinných akcí v  přírodě? Rekreační stře-
disko Ráj na klidné samotě bude tou pra-
vou volbou. Vybrat si můžete mezi zděnou 
budovou a většími, či menšími chatkami. 
K  dispozici je velká kuchyň i s  jídelnou, 
stejně jako několik kluboven, které je mož-
né využít v  případě špatného počasí. Ne-
chybí ani venkovní bazén ideální k osvěžení 
v horkých letních dnech.
www.rajletohrad.cz

ZA RÁJEM
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BUĎ SE SVÝMI BLÍZKÝMI

přijeďte na náměstí do Rokytnice v Orlických horách. Penzion je umístěn v jednom z tra-
dičních dřevěných domů s vysokými lomenými štíty. Uvnitř se nachází pohodlně zařízené 
pokoje, v nichž se budete cítit jako doma. Posedět můžete v horské hospůdce, zdobené 
sbírkou loveckých trofejí, kde v zimních měsících jistě oceníte příjemné teplo z plápolají-
cího krbu a v létě zase venkovní zahrádku. Ochutnejte výborně připravenou zvěřinu, nebo 
uzená žebra na prkénku.
www.rampusak.cz

ZA RAMPUŠÁKEM DO HOR

se vypravte do Ústí nad Orlicí. Budete si tu 
připadat jako v pohádce. V areálu Měšťan-
ského pivovaru Hylváty totiž najdete Hotel 
na Zámečku s osobitou atmosférou a nad-
standardní výbavou. Jednotlivé pokoje jsou 
zařízeny v  různých barvách. Ubytovat se 
můžete i v apartmánu Tomáše G. Masaryka 
se stylovou pracovnou. Ke skvělému odpo-
činku přispěje zdejší restaurace s vynikající 
především českou kuchyní a také kavárna 
s vlastní cukrárnou. Tady ochutnejte třeba 
vyhlášenou Andělskou roládu.
www.pivovar-ustinadorlici.cz

ZA ZÁMEČKEM

se zastavte ve Sportareálu v Českých Petro-
vicích. Vyspíte se tu v pohodlí a na čerstvém 
vzduchu. V místním glampingu na vás čeka-
jí velké dánské stany. Ty ukrývají místa na 
spaní, odložení věcí i lampičky. Nechybí ani 
pitná voda, varná konvice a zásuvky k dobití 
telefonu, či fotoaparátu. Nevšední zkuše-
nost přinese také venkovní sprcha a suchá 
toaleta s výhledem do kraje.  Letošní novin-
kou je další už třetí exkluzivní dánský stan 
s vlastním zázemím. Nechte si zdát sny jen 
kousek od nebe.
www.nebespani.cz

ZA NEBESPANÍM
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Červenovodské sedlo, www.orlicko.cz

České Petrovice, www.orlicko.cz

Deštné v Orlických horách, www.destne.info

Dobruška, www.kulturadobruska.cz

Choceň, www.chocen-mesto.cz

Jablonné nad Orlicí, www.jablonneno.cz

Klášterec nad Orlicí, www.klasterecnadorlici.cz

Kostelec nad Orlicí, www.rtic.cz

Lanškroun, www.lanskroun.eu

Letohrad, www.info.letohrad.eu

Neratov, www.neratov.cz

Nové Město nad Metují, www.muzeum-nmnm.cz

Nový Hrádek, www.novy-hradek.cz 

Olešnice v Orlických horách, www.olesnice.net

Opočno, www.opocno.cz

Orlické Záhoří, www.orlickezahori.eu

Pastviny, www.obecpastviny.cz

Potštejn, www.potstejn.cz

Rokytnice v Orlických horách, www.info.rokytnicevoh.cz

Rychnov nad Kněžnou, www.rychnovsko.info

Skuhrov nad Bělou, www.skuhrov.cz

Ústí nad Orlicí, www.ustinadorlici.cz

Žamberk, www.zamberk.cz

Žampach, www.uspza.cz
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se vydejte do lesa Včelného na okraji Rychnova nad Kněžnou. Letovisko Studánka vybízí 
k odpočinku už od 17. století, kdy zde bývaly městské lázně. Rozpusťte své starosti ve 
vonné koupeli a vyberte si příjemné masáže. Ve vodním světě vás čeká lázeňský bazén 
s vířivkou i Kneippovým chodníkem. Nechybí ani parní a finská sauna. Srdcem komplexu 
je pak pramen místní minerální vody. Ubytujte se tu v pokojích s příběhem a ochutnejte 
výborné pokrmy v Madlenčině hotelové restauraci.
www.hotelstudanka.cz 

ZA RELAXEM NA STUDÁNKU
zavítejte do rychnovského April hotelu Pa-
norama. Postarají se o vás šikovné ruce 
nevidomého maséra Bc. Rudolfa Osikov-
ského. Vyzkoušejte třeba medovou, či 
čokoládovou masáž, nebo speciální druh, 
prováděný nahřátými bambusovými tyče-
mi. Ohřejte se v  sauně a vířivce. Zaplavat 
si můžete ve vyhřívaném 10m bazénu. Do-
přejte si zde luxusní ubytování v  klidném 
prostředí i poctivou kuchyni. V létě poseď-
te také na zahradě a pozorujte nejen své 
ratolesti, dovádějící na dětském hřišti.
www.aprilhotel.cz

ZA MASÁŽÍ

se zastavte kousek od Kostelce nad Orlicí v malebné vsi Vrbice pod stejnojmennou celod-
řevěnou rozhlednou. Nechte se hýčkat na více než 100 m2 zdejšího wellness s klasickou 
finskou saunou, parní lázní i infrasaunou se solnou terapií. Poznejte blahodárné účinky 
bylinné koupele s hydromasážními programy. V letních měsících jistě oceníte rozlehlou 
zahradu s krytým bazénem se slanou vodou a řadou herních prvků. Pohostí vás ve stylové 
restauraci penzionu, či při pravidelném sobotním grilování.
www.penzion-pod-rozhlednou.cz

ZA ODPOČINKEM POD ROZHLEDNU
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ODPOČÍVEJ, TADY MÁŠ ČAS

se rozjeďte podél řeky Orlice. Čeká vás tu 
poklidná rovinatá jízda převážně po asfal-
tových površích, takže využijete nejen kolo, 
ale také inline brusle. A vezměte s sebou 
třeba celou svoji rodinu. Projížďku započně-
te v přírodním parku Peliny v Chocni. Odtud 
pohodově dojedete k brandýskému přírodní-
mu bludišti – labyrintu. Tam naleznete i sym-
bolický „ráj srdce“. Pokračovat můžete podél 
řeky až do Ústí nad Orlicí. Zde už budete mít 
„v nohách“ příjemných necelých 20 km.
www.brandys-ve-svete.cz
www.chocen.cz

ZA KOLEM A INLINY

přijeďte do hor či podhůří Orlických hor 
a Podorlicka. Společnost AUDIS BUS za-
jišťuje širokou paletu služeb v  autobusové 
dopravě v  regionu. Ať už chcete obdivovat 
krásy Letohradu, Deštného v Orlických ho-
rách, nebo třeba Opočna. V letních měsících 
pak nechybí ani několik cyklobusů. Nechte 
auto doma v garáži a využijte zdejší kvalit-
ní síť veřejné linkové dopravy. Užijete si tak 
pohodlnou cestu beze stresu z  navigace 
a parkování.
www.audis.cz

ZA VÝLETEM

vyrazte do Deštného v Orlických horách. Odpočívat se totiž dá i aktivně. 
Adventure Deštné nabízí nespočet možností. Co si třeba zahrát minigolf 
uprostřed horské přírody? Najdete tu 18 vychytaných jamek vhodných pro 
všechny bez rozdílu věku. Zkuste i Fotbal golf. V lanovém parku zažijete 
dobrodružství i relax při zdolávání několika okruhů v  korunách stromů. 
Také si tu můžete půjčit čtyřkolky, horská kola, terénní brusle a koloběž-
ky, nebo si zacvičit na workout hřišti.
www.lanovyparkdestne.cz

ZA GOLFEM A LANÁČEM
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se vydejte do Ateliéru Renata v  Opočně. 
Útulný interiér společně s  neotřelými de-
koracemi a srdečnou obsluhou vám umožní 
se na chvíli zastavit a relaxovat v  rodinné 
atmosféře. Posedět tu můžete se šálkem 
vynikající švédské kávy, sklenkou moravské-
ho vína, nebo poctivé limonády. Ochutnejte 
výborné Pavlínčiny zákusky. Vyzkoušejte 
také některý z  rukodělných workshopů, 
nebo degustaci vín, rumů, či koňaků, které 
se v příjemném prostředí Ateliéru pravidel-
ně pořádají. Prostory lze využít pro rodinné 
oslavy i firemní akce.
www.atelier-renata.cz

ZA DOBROTAMI

ZA FARMÁŘEM

se podívejte do městečka Potštejn. Pivo-
var najdete v srdci obce hned pod místním 
zámkem. Vychutnáte si tu tento zlatavý mok 
přímo u zdroje. V  sezóně je otevřena pro-
storná terasa a v zimě se pivnice přesouvá 
do prostoru bývalých stájí. Vaří zde moderní 
nepasterované a nefiltrované pivo z  kvalit-
ních surovin. Zvolte třeba stejnojmenné pivo 
CLOCK stylu American Pale ALE, světlého 
výčepního HEKTORA, bezlepkové GLEE, či 
některé z limitovaných edic.
www.pivovarclock.cz

ZA CLOCKEM

zaleťte do Sokolího hnízda na Rampuši ne-
daleko obce Liberk. Ve zdejší restauraci 
ochutnáte tradiční české pokrmy. Používají 
tu mléčné i masné potraviny ze své vlastní 
farmy SOKOL. Ty si u nich můžete také na-
koupit, či nechat doručit až domů. Ubytujte 
se v některém z útulných pokojů a užijte si 
poklidnou dovolenou v přírodě. V letní sezo-
ně se tu nejen děti seznámí s domácími zví-
řátky a životem na farmě na tzv. Farmářově 
dvorečku. Nejmenší ocení jistě také dřevěné 
hřiště v areálu penzionu. 
www.sokolihnizdo.cz
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OCHUTNEJ HORY I PODHŮŘÍ

ZA RAMPUŠÁKEM
vyrazte do Dobrušky. V Rodinném pivovaru 
Rampušák vyrábí stabilně šest druhů piv 
a k  různým příležitostem také piva speci-
ální. Vyzkoušet je můžete přímo v  pivovar-
ské sklepní restauraci, jejich Bowling baru, 
na místě je zakoupit, nebo si piva dokonce 
nechat dovézt. A co takhle celý pivovar pro-
zkoumat? Domluvte si prohlídku výrobního 
areálu. Uvidíte celý proces přípravy od sla-
dovny, přes varnu, spilku i pivovarské sklepy 
a uvařené pivo také ochutnáte.
www.pivovardobruska.cz

ZA HODOVÁNÍM
se zastavte přímo v  centru Rychnova nad 
Kněžnou, kde už od roku 1860 stojí Hotel Ha-
vel. V hotelové restauraci oceníte rozsáhlou 
nabídku české i světové kuchyně. Každý mě-
síc tu připravují tematické menu – zajděte 
třeba na chřestové, nebo dýňové speciality. 
V  pivnici objevíte piva regionálních výrob-
ců a v  secesně laděném Café Havel zase 
vídeňskou atmosféru. Ve sklepení pak ne-
opomeňte stylovou vinárnu. Ubytovat se tu 
můžete v komfortních pokojích vybavených 
ve stylu Art Deco.
www.hotelhavel.eu

ZA HOSTINCEM
zavítejte do Kostelecké Lhoty. Čeká vás tu 
moderní gastronomie šéfkuchaře Pavla 
Hubálka, jež vychází z  tradičních staro-
českých a regionálních receptů. Novinkou 
je bezpečný HuHu Drive-Thru s  výtečným 
menu k vyzvednutí. Připomeňte si tu poza-
pomenuté chutě kuchyně našich babiček. 
Vyzkoušejte kupříkladu Lhotecké kalamáry. 
V létě nechybí ani zahradní grilování. Ochut-
nat a zakoupit tu také můžete jejich domácí 
výrobky – třeba hrušková povidla nebo cibu-
lovou marmeládu. Prožijte zde klidnou do-
volenou v útulných pokojíčcích s nevšedním 
kulinářským zážitkem.
www.uhubalku.cz
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ZA PRAMENEM
v Dřízeňském údolí snadno dojdete z neda-
leké obce Přepychy. Stačí jen pár kroků po 
žluté turistické značce a ocitnete se v ma-
lebném údolí uprostřed lesa. Projděte se po 
křížové cestě, zakončené Božím hrobem, 
vytesaným ve skále. Postůjte u kaple Pan-
ny Marie Lurdské, kde se i dnes lidé schá-
zejí k bohoslužbám, či svatebním obřadům. 
Ve studánce pak ochutnejte pramen, který 
nikdy nevysychá. Právě kvůli němu bylo toto 
charismatické poutní místo koncem 19. sto-
letí vybudováno.
www.prepychy.cz/drizna

ZA KLIDEM
se zastavte v centru města Ústí nad Orlicí. 
Jeho skutečnou oázou je citlivě koncipova-
ný park u kostela Nanebevzetí Panny Marie. 
Objevíte zde meditační kapli zasvěcenou sv. 
Janu Pavlu II., sloužící ke ztišení a rozjímání. 
Ticho však můžete přehlušit úderem do jed-
noho ze zvonů, které jsou po stranách kaple 
rozmístěny. Nakoukněte také do městského 
muzea. To sídlí v majestátní Hernychově vile 
a poutavou formou vás seznámí se zdejší 
textilní tradicí i historií města.
www.ustinadorlici.cz

ZA NADĚJÍ
do Neratova mířili poutníci po staletí. Na-
vzdory strastiplnému období po druhé svě-
tové válce je však místem naděje i dnes. A to 
nejen pro poutníky, či turisty přicházející 
nasát genius loci, ale také pro lidi s posti-
žením, kteří tu našli práci a domov. Samot-
ný Kostel Nanebevzetí Panny Marie můžete 
navštívit kdykoliv. Nikdy se totiž nezavírá. 
Prozkoumejte také zrekonstruované barok-
ní věže s  meditační místností. Hlad i žízeň 
zaženete v neratovské hospůdce. Okuste 
zdejší pivo Prorok, do něhož pan sládek při-
dává i trochu té zázračné vody.
www.neratov.cz
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MÍSTA, KTERÁ TĚ NABIJÍ

ZA BAROKEM
zavítejte do Letohradu. Barokní skvost s překrásným výhledem na město i podhůří Orlic-
kých hor – kapli sv. Jana Nepomuckého - najdete na návrší zvaném Kopeček. Právě symbo-
liku pěti hvězd okolo hlavy sv. Jana zde uvidíte na každém kroku. Odhalíte všechny pětice 
tohoto mystikou dýchajícího místa? Krátkou lipovou alejí pak sejdete zámeckým parkem 
k  další barokní památce. Místní zámek ukrývá i obrazy od Alfonse Muchy. Prozkoumejte 
také Napoleonovy saně, či historii sirkařství v městském muzeu.
www.info.letohrad.eu

ZA ČERTY
se vypravte ke kostelu Nejsvětější Trojice 
v Klášterci nad Orlicí. Počátky jeho stavby 
hledejme na konci 14. století. Ta část kos-
tela, která nedá spát nejen mnoha záhado-
logům, však vznikla patrně o 1000 let poz-
ději. Jedná se o tajemné nástěnné malby 
a nápisy na vnějších zdech kostela. Někteří 
postavy považují za čertíky, jiní za rytíře, 
řeholníky, nebo dokonce zástupce mimo-
zemských civilizací. A co v nich uvidíte vy? 
www.klasterecnadorlici.cz

ZA KUNŠTÁTSKOU KAPLÍ
se vydejte na procházku, či projížďku po hlavním hřebeni Orlických hor třeba po oblíbené 
Jiráskově cestě. Najdete ji mezi Zdobnicí a Kunštátem ve výšce 1035 m. n. m. Tato barok-
ní kaple původně sloužila k bohoslužbám dřevařských dělníků, kteří za prací do Orlických 
hor přicházeli z Tyrol. Dnes je to místo s neopakovatelnou atmosférou, kde si odpočinete 
od starostí a „dobijete baterky“. Prozkoumejte také vrchovištní rašeliniště v jejím bezpro-
středním okolí. 
www.orlickehory.eu
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ZA SPOLEČNOU VÁŠNÍ
se zastavte v Deštném v Orlických horách. 
Pohodové lyžování v krásné přírodě si zde 
užijete na 5 km sjezdových tratích s různou 
obtížností. Snowboardisté i freestyle lyžaři 
jistě ocení místní Your Park, připravený jak 
pro nováčky, tak i zkušené ridery. Lanovku 
můžete využít i přes léto, ať už se vydáváte 
na túru, putujete s  princeznou Kačenkou, 
nebo se chce spustit dolů na terénních tří-
kolkách, či koloběžkách. V  příštích letech 
se tu dočkáme spousty novinek, areál totiž 
čeká významná proměna.
www.skicentrumdestne.cz

ZA BUKOVKOU
se vypravte mezi obce Čenkovice a Červe-
ná Voda. Čeká vás tu více než 8 kilometrů 
sjezdových tratí, včetně nejdelší sjezdov-
ky Orlických hor. Malé lyžaře okouzlí zdejší 
cvičné loučky a zkušené lovce triků zase 
Gravity Snowpark s  mnoha skoky a raily. 
V létě se lanovky nezastaví. Vyvezou vás na-
horu třeba i s horskými kárami, koly, nebo 
koloběžkami. Nejmenší si jistě oblíbí dětský 
trail, na který mohou vyrazit i s  odrážed-
ly. Vyzkoušejte také výborné občerstvení 
ve zdejších Skibarech, máte to za bukem.
www.skibukovka.cz 

ZA ZAKLETÝM
zavítejte do Říček v  Orlických horách. Od 
loňska právě na jeho vrchol vozí nejen ly-
žaře nová odpojitelná šestisedačková la-
novka s krycí bublinou. Užijte si tu jízdu po 
osvědčených tratích, udržovaných s maxi-
mální péčí. Děti se naučí lyžovat s  úsmě-
vem v prostorách Bobíkovy lyžařské školy. 
V  letních měsících vyzkoušejte některý 
z říčkovských trailů. Najdete tu různé trasy 
s řadou zajímavých prvků i krásnými výhle-
dy. Občerstvit se pak můžete na prostorné 
terase restaurace Ski Rest.
www.skiricky.cz
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ZA DĚTSKOU RADOSTÍ
přijeďte do Českých Petrovic. Místní Sporta-
reál skýtá přívětivé prostředí především pro 
rodiny s dětmi a rekreační lyžaře - 3 poma 
vleky i dětské hřiště s  vleky provazovými. 
Čeká vás tu toho ale mnohem víc. Kupří-
kladu nová rozhledna Amálka u červené 
sjezdovky se stylovým barem.  Rozhlížet se 
z ní můžete po celý rok, třeba i při některé 
z tematických akcí. V horkých letních dnech 
se tu nechte osvěžit vodním dělem, či si za-
skákejte s dětmi v nové trampolínové zóně.
www.ceskepetrovice.com

ZA BOUDOU
zamiřte k  Olešnici v  Orlických horách na 
Čihalku. Pokud hledáte klidnou dovolenou 
v přírodě s vlastní sjezdovkou a vlekem, je to 
pro vás to pravé. Vyrazit odsud můžete i na 
upravované běžecké okruhy. Tradiční hor-
skou atmosféru tu ale nasajete po celý rok. 
Zahrajete si míčové hry a nechybí ani ohniš-
tě. V místní restauraci ochutnáte nejen čes-
kou, ale i německou kuchyni. Poznávat okolí 
pak můžete pěšky, nebo na kole. Jen pozor 
na Čiháka, prý tu číhá na lidi zlých úmyslů 
a těm provádí všelijaké neplechy.
www.cihalka.cz

ZA SKI ARÉNOU
se rozběhněte do Orlického Záhoří. Na-
padlo by vás, že si můžete užít jízdu na 
běžkách i za tmy? Na zdejším 4,5 km dlou-
hém okruhu díky umělému osvětlení ano. 
Ten je připraven jak na skate, tak i klasiku 
a najdete ho mezi místními částmi Jadrná 
a Bedřichovka. Trať je díky minimálnímu 
převýšení vhodná i pro začínající běžkaře 
a rodiny s  dětmi. SKI aréna je také křižo-
vatkou mnoha dalších běžkařských stop, 
vyrazit tak můžete na všechny strany podle 
svých schopností, a třeba i do Polska.
www.orlickezahori.eu

http://mapa.mojeorlickehory.cz/
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NAUČNÁ STEZKA 
„KRÁLOVSTVÍ PŘÍRODNÍCH SIL“ 

ve Sportareálu České Petrovice spojí v létě dolní adrenalinový 
park s rozhlednou Amálka na horní stanici vleku. Prozkoumejte 
na ní šest zajímavých stanovišť i nápadité herní prvky.

www.ceskepetrovice.com

CESTIČKA 
ZA KRÁLEM PERMONÍKŮ 

vás zavede z  náměstí obce Olešnice k  rozhledně na Feistově 
kopci. Potkáte tu 14 permoníků a jejich král vás bude očekávat 
na vrcholu kopce. Nejdříve se však zastavte v infocentru pro le-
táček s informacemi o cestičce, pohádkou a omalovánkou.

www.olesnice.net

DVĚ NOVÉ TRASY 
otevírá Muzeum řemesel v Letohradě. První představuje největší 
sbírku králických betlémů a druhá, jejíž dominantou je desetitu-
nový lis na chmel a další historické kousky, rozšiřuje nejatraktiv-
nější trasu mechanickou. 

www.muzeumremesel.cz

ZÁMECKÉ IMAGINÁRIUM
aneb chystá se návrat (ne)pokojných imaginárníků do Nového 
zámku v  Kostelci nad Orlicí. Skupina výtvarníků pod vedením 
Matěje Formana od dubna do září zaplní Galerii Kinský světem 
loutek, kulis, hejblátek a her.

www.zamekkostelecno.cz 

HASIČSKÉ MINIMUZEUM  
najdete v Letohradě-Kunčicích. Prozkoumat tu můžete dvě his-
torické hasičské stříkačky místního sboru a další hasičské expo-
náty. Vše si prohlédnete přes prosklenou stěnu, a díky osvětlení 
i ve večerních hodinách. 

www.kuncice.eu

BRANDÝSKÝ ZÁMEK 
se snaží zachránit skupina přátel a dobrovolníků pod vedením 
MUDr. Pavla Skalického. Zatím si zámek můžete prohlédnout 
z  vnějšku i ze zámeckého parku, který je zapsán do seznamu 
kulturních památek ČR, a kde se již konají zajímavé akce. 

FB: @zamecekbrandys

http://mapa.mojeorlickehory.cz/
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CESTA DO HISTORIE
vás čeká na Tvrzi Orlice. V tomto čtyřdenním programu si užije-
te útulné pokoje, středověké menu s vínem v historických pro-
storách, privátní wellness, lodičky, Muzeum řemesel i noční pro-
hlídku tvrze s výkladem. V nabídce nechybí také zajímavý balíček 
pro dámy či rodiny s dětmi. 

www.tvrzorlice.cz

ORLICKÉ ZÁHOŘÍ
i v letošním roce připravuje nespočet akcí. V červnu se mů-
žete těšit na tradiční setkání na hranici v podobě pouťových 
oslav, v srpnu pak na soutěž mistrů s motorovou pilou. A na 
vánoce se určitě přijeďte naladit v rámci cyklu Advent mezi 
horami - 4 koncerty v česko-polském příhraničí.

www.orlickezahori.eu

VLASTNÍ PIVO
začne od května vyrábět Měšťanský pivovar v Hylvátech, 
městské části Ústí nad Orlicí. Naváže tak na přerušenou tra-
dici a historii této krásné budovy – pivo se tu vařilo už od roku 
1892.

www.pivovar-ustinadorlici.cz

EMILII PALIČKOVÉ
A POKRAČOVATELŮM

je od dubna do srpna věnovaná výstava v Muzeu krajky ve Vam-
berku. Uznávaná česká krajkářka dosáhla v roce 1925 význam-
ného úspěchu na výstavě v Paříží, vedla mistrovský ateliér kraj-
ky na VŠUP a jejím největším přínosem byla emancipace krajky 
jako svébytného uměleckého druhu.

www.moh.cz

BRANDÝSKÉ MÁMENÍ
zmámí vaše smysly začátkem září již po dvacáté. Tento multi-
žánrový (nejen hudební) festival vznikl na počest Jana Ámose 
Komenského, který právě v Brandýse nad Orlicí napsal své slav-
né dílo Labyrint světa a ráj srdce.

www.brandys-ve-svete.cz

ROZHLEDNA VRCHMEZÍ
je nejvyšším vrcholem státní hranice České a Polské republi-
ky. Vystoupejte po dřevěném schodišti až do výšky 25,5 metru. 
Z kryté vyhlídkové plošiny se před vámi otevře výhled na Orlické 
hory a do Polska na Bystřické a Stolové hory i Kladskou kotlinu.

www.euro-glacensis.cz/rozhledny

http://mapa.mojeorlickehory.cz/


www.mojeorlickehory.cz26

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

NOVÁ ÚTULNA
nahradila původní objekt na turistické Jiráskově cestě v hřebe-
novém úseku mezi Šerlichem a horských sedlem Pod Jelenkou.
Pod ochranným křídlem ji má Spolek Velká Deštná. Kromě 
občerstvení nabízí úkryt při nepřízni počasí pod nejvyšším 
vrcholem Orlických hor.

MODERNÍ ROLBA,
která umí změřit výšku sněhu na svahu a tím odhadnout, kde 
je ho málo a kam ho má hrnout, upravuje od letošní zimy sva-
hy Skicentra Deštné v Orlických horách. Tratě připraví rychleji 
a efektivněji.

www.skicentrumdestne.cz

SPORTOVNÍ AREÁL
VELKÁ VERANDA

v Chocni nabízí běžecké tratě nejen pro orientační běžce pomocí
pevných kontrol. Jednou z nich je i hradiště Zítkov, v jehož blíz-
kosti vyzkoušejte také lesní posilovnu „Sutinu“ s krásnými výhle-
dy na město.

www.chocen.cz

LESEM ZÁŽITKŮ
se rozjedete na singletracku ve Zdobnici. Více než 10 km úzkých, 
jednosměrných cyklistických stezek vám dovolí poznat jízdu 
v těsném kontaktu s přírodou, skrytá zákoutí i neznámé výhledy 
Orlických hor.

www.singletrackglacensis.eu

ROZHLEDNA NA VRCHU ŠIBENÍK
U NOVÉHO HRÁDKU

od konce roku 2020 láká turisty. Je vytvořena z tubusu demon-
tované větrné elektrárny a lávkou propojena také s moderním 
informačním centrem. Stejně jako rozhledny na Velké Dešt-
né, Feistově kopci u Olešnice a Vrchmezí je součástí projektu 
Česko-polská Hřebenovka – východní část, reg. č. CZ.11.2.45/0
.0/0.0/16_025/0001254 z operačního programu INTERREG V-A 
Česká republika-Polsko. V rámci projektu byla také proznače-
na ona hřebenová trasa, stejně jako postaveno nové informační 
centrum a Jánský most na hranicích v Neratově.

www.hrebenovka.cz
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INFOBOX
informace, které se mohou hodit
       

Hřeben Orlických hor (Olešnice – Barto-
šovice v Orl.h.):
www.destne.info/bezecketrate
Oblast Bukové hory a Suchého vrchu:
http://ski.ttnet.cz 
Zprávy běžkařů o aktuálních podmínkách: 
www.kamzasnehem.cz/bezky/orlicke-hory
https://www.orlicko.cz/bezecke-forum 

Nonstop SOS v době letních prázdnin: 
+420 607 962 536

Jste na Pastvinách a potřebujete zdravot-
ní pomoc? Neváhejte volat výše uvedené 
číslo, vodní záchranná služba na Pastvi-
nách v době prázdnin drží nepřetržitou 
službu.

Na turistickém portálu www.mojeorlic-
kehory.cz najdete aktuální jízdní řády 
cyklobusů, skibusů a informace o letním 
provozu lanovek v Orlických horách. 

 

Nonstop SOS: +420 1210

Nahrajte si do vašich navigací databázi 
stanic Horské služby s telefonickými 
kontakty. Zdánlivá maličkost, která Vám 
může v krizové chvíli hodně pomoci! 
http://www.horskasluzba.cz

Stanice HS Deštné:  
+420 606 725 102, +420 606 783 116
Stanice HS Říčky: 
+420 601 302 605, +420 606 725 100, 
+420 606 728 104
Stanice HS Čenkovice: 
+420 601 302 606, +420 606 783 142

Nezapomeňte si s sebou vzít při 
cestování do hor i podhůří nabítý mobilní 
telefon. 

Nahrajte si do vašich telefonů aplikaci 
Záchranka:
https://www.zachrankaapp.cz

ÚDRŽBA 
BĚŽECKÝCH TRATÍ

VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
ČČK PASTVINY

HORSKÁ SLUŽBA 
ORLICKÉ HORY

PODPORU UPRAVENÝM STOPÁM
jste mohli dříve běžně vyjádřit nákupem běžko-
lepek. V současné době se je však nemusí po-
dařit nikde zakoupit. U nás v Orlických horách 
přeci jen možnost podpořit ty, kteří se o upra-
vování stop starají, máte. 
• V Orlickém Záhoří u Ski arény je k dispozici 

automat pro dobrovolný příspěvek na úpravu 
běžeckých stop. Lze také přispět na trans-
parentní účet 296969346/0300.

• V Deštném můžete přispět prostřednictvím 
automatu za Národním domem. Nově lze 
podpořit úpravu stop dvěma dalšími způso-
by, a to SMS ve tvaru NA LYZE 1 XX na čís-
lo 90206, kdy XX je částka, kterou chcete 
přispět - 50, 100, 200, 300 Kč anebo poslat 
příspěvek přes transparentní účet Dešten-
ského spolku: 293272551/0300. 

• Na Červenovodském sedle lze přispět dob-
rovolným příspěvkem prostřednictvím vý-
běrových automatů umístěných v  blízkosti 
obou parkovišť. 

• V Českých Petrovicích je možné trasy pod-
pořit příspěvkem do kasičky, která je na roz-
hledně Amálka. 

TIC PASTVINY
od loňského roku vítá návštěvníky v  novém ka-
bátku. Přijďte se informovat o turistické nabídce, 
možnostech ubytování, získejte propagační ma-
teriály a mapy, nebo si zakupte drobný suvenýr.

www.obecpastviny.cz

TIC ŽAMBERK
bylo přesunuto z boční ulice přímo na Masaryko-
vo náměstí čp. 168 poblíž radnice do nově rekon-
struovaných a vybavených prostor. Je teď vidi-
telné ze všech směrů, takže k němu jistě snadno 
najdete cestu.

www.zamberk.cz

TIC V NERATOVĚ
se přidává k  dalším místům se zázemím pro tu-
risty v  česko-polském pohraničí. Vybudováno je 
z  projektu Česko-polská Hřebenovka. Najdete 
zde spoustu poutavých nejen turistických tipů 
z obou stran hranice.

www.neratov.cz

TIC LETOHRAD
neustále zkvalitňuje své služby. Elektrokolo si na-
bijete vedle IC na novém stojanu. Zaplatit za vstu-
penky i suvenýry tu už můžete také bezkontaktně. 
Nadále vám zde rády osobně zodpoví vaše dotazy 
a doporučí tipy na procházku či výlet.

www.info.letohrad.eu

Sledujte aktuální informace 
na sociálních sítích:

@orlickezahori.eu 
@skicentrum 
@Sdružení obcí Orlicko
@SportarealCeskePetrovice

DOPRAVA
DO ORLICKÝCH HOR

http://mapa.mojeorlickehory.cz/
https://www.facebook.com/orlickezahori.eu
https://www.facebook.com/skicentrum
https://www.facebook.com/Sdru%C5%BEen%C3%AD-obc%C3%AD-Orlicko-1621311478157605
https://www.facebook.com/SportarealCeskePetrovice
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Hrady a zámky nás spojují je název projektu, který 
jako vedoucí partner připravila Destinační společ-
nost Východní Čechy ve spolupráci s Dolnoslezskou 
turistickou organizací a Destinační společností Orlic-
ké hory a Podorlicko.

Cílem projektu je vytvoření nového přeshraničního tu-
ristického produktu Evropské stezky hradů a zámků 
Polsko-Česko. Ta již nyní v základní podobě funguje na 
polském území. 

Tento projekt rozvíjí stávající nabídku polských hradů 
a zámků a rozšiřuje ji o české území, konkrétně Vý-
chodní Čechy, které jsou koncentrací hradů a zámků 
výjimečné. Zároveň původní myšlenku inovuje, staví na 
mezinárodní úroveň a využívá vysokého kulturního po-

tenciálu na obou stranách hranice. Projekt propojí stá-
vající hrady a zámky, jejich specifickou nabídku a různé 
typy zážitků a rozvine je o další doprovodné služby, 
čímž vznikne komplexní nabídka. 

Informace o zapojených hradech a zámcích nalezne-
te na webových stránkách. Je vytvořena mapa, která 
je k dostání v informačních centrech u nás i v Dolním 
Slezsku (Polsko). V loňském roce také vznikly krásné 
propagační spoty, jež představují to nejlepší z každé-
ho hradu a zámku. Shlédnout je můžete na YouTube 
kanále.

Věříme, že díky této přeshraniční spolupráci dojde ke 
zvýšení povědomí o zajímavých turistických místech 
v Česku i Polsku.

EVROPSKÁ STEZKA HRADŮ A ZÁMKŮ  

@stezkahradu stezkahraduazamkuStezka hradů a zámků

http://mapa.mojeorlickehory.cz/
https://www.facebook.com/stezkahradu
https://www.instagram.com/stezkahraduazamku/?hl=cs
https://www.youtube.com/channel/UCVMCyROoe6q45nhAtCXplLA

