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Lesy a louky, hluboká údolí divokých řek, staré roubené 

chalupy a tajemné skály, to všechno jsou Orlické hory, které 

tvoří přirozenou česko-polskou hranici. Pro krásné výhledy 

do sousedního polského Kladska a českého vnitrozemí se 

sem často vydávají pěší turisté, cyklisté a v zimních měsí-

cích i běžkaři, ostatně oblé vrcholky a dlouhá táhlá stou-

pání či klesání s minimem strmých úseků k tomu přímo 

vybízejí. Komu se nechce škrábat vzhůru k nebi, pro toho 

bude rájem předhůří, tamní starobylá malá města a dlouhá 

lesnatá údolí se starými roubenkami. Nesmírně přitažlivé 

je i putování po vojenských pevnůstkách z konce první re-

publiky, jehož systém se v prostoru Orlických hor zachoval 

v nejucelenějším stavu.

31. Poláčkovo léto – divadelní festival konaný v netradičních prostorách města Rychnova nad Kněžnou, pořádaný 

na počest rychnovského rodáka, spisovatele a novináře Karla Poláčka. www.kulturark.cz, červen až červenec

32. Řemeslnická sobota v centru Nový dvůr Letohrad – bohatý program, během kterého uvidíte sklářskou 

huť, foukání a tvarování skla. Mimořádně budou v provozu historické stroje a předvádění řemesel v expozicích i v celém 

areálu: kování koně, broušení skla, umělecký kovář, řezání na katrech, výroba kartáčů, keramická dílna, soustružení, 

výroba šindelů a loukoťového kola, pletení pletiva, mlácení obilí na historické mlátičce, pletení košů a další.

www.muzeumremesel.cz, červenec

33. Jabkancová pouť – každý rok se koná v České Třebové před 

chalupou U Kostelíčka tradiční pouť, na které se pečou a prodávají 

oblíbené jabkance, bramborové placky plněné tvarohem a posypa-

né cukrem. Hlavní program pouti začíná odpoledne. O zábavu se 

na prostranství před chaloupkou stará purkmistr s policajtem, po 

nich vystupují jabkancoví umělci se svými písničkami a scénkami. 

www.ceska-trebova.cz, listopad

34. Dividílkování – aneb tradiční Rychnovský divadelní jarmark se koná v Rychnově nad Kněžnou. Poláčkovo ná-

městí se tak vrací do dob dávno minulých, kdy zruční řemeslníci, divadelníci, kejklíři a muzikanti předvádí svá umění.

www.kulturark.cz, srpen

35. Krajkářské slavnosti – mezinárodní setkání krajkářek a bienále české krajky ve Vamberku, módní přehlídky 

a výstavy, krajkářská škola otevřená pro veřejnost a expozice fi rmy Vamberecká krajka CZ.

 www.ic-vamberk.cz, červen

36. Jablonský medvídek – folkový festival, netradiční soutěže a výtvarné dílny v Jablonném nad Orlicí.

www.jablonskymedvidek.cz, červen

 Hrady, zámky, zříceniny

1. Zámek Častolovice – interiéry s freskami, kazetovými 

stropy a sbírkami obrazů a zbraní dokumentují životní styl 

a bytovou kulturu rodu Sternbergů v průběhu čtyř staletí. Na 

návštěvníky čeká také rozsáhlý park s jezírkem, minizoo, obora 

s bílými daňky a zámecká cukrárna. Zámek nabízí i prohlídky pro 

nevidomé.

www.zamek-castolovice.cz È
 

2. Zámek Doudleby nad Orlicí – renesanční zámek, jehož vnější i vnitřní průčelí pokrývá sgrafi tová výzdo-

ba, od založení až dodnes nepřetržitě vlastní rod Bubnů. Doudleby znáte z historického fi lmu Bathory režiséra 

Juraje Jakubiska; natáčelo se v interiérech, na nádvoří i v zámeckém parku. www.zamek-doudleby.cz È

3. Hrad Potštejn – zříceniny mohutného gotického hradu nad stejnojmennou obcí, někdejší sídlo loupeži-

vých rytířů. V letech 1747–82 v jeho rozvalinách marně hledal poklad hrabě Jan Ludvík Harbuval de Chamaré; 

příběh inspiroval Aloise Jiráska k sepsání novely Poklad. www.hrad-potstejn.cz È

4. Hrad Litice – zřícenina sídla rodu Drslaviců ze 13. století na skalnatém ostrohu obtékaném ze tří stran 

řekou Orlicí. K vidění je palác s malým muzeem a hradní věž, která nabízí široký rozhled do okolí.

www.hrad-litice.cz È
 

5. Zámek Opočno – velkolepý renesanční zámek s arkádovým nádvořím a rozsáhlou zbrojnicí. V okolí ang-

lický park se vzácnými dřevinami a několika romantickými stavbami, letohrádkem, jízdárnou, míčovnou a oran-

žerií. www.zamek-opocno.cz È

6. Nový zámek v Kostelci nad Orlicí – empírový zámek nechal vystavět v letech 1829–35 hrabě Josef 

Kinský. V roce 1992 byl zámek vrácen v restitučním řízení Josefu Kinskému, od roku 2010 je o svátcích 

a víkendech zpřístupněn veřejnosti a konají se tu nejrůznější výstavy. K procházkám zve anglický zámecký park 

s rozlohou 40 ha s řadou vzácných stromů a keřů se stářím přes 120 let.

www.orlickehory-cz.info È

 Kostely, kláštery a židovské památky

7. Podkarpatský roubený kostelík v Dobříkově – dřevěný kostelík ze 17. století, který původně stával ve 

Velké Kopani na Podkarpatské Rusi. Do Dobříkova jej nechal převézt roku 1930 senátor Václav Klofáč.

www.dobrikov.cz, po domluvě

8. Dobruška – město s renesančním historickým centrem, kterému dominuje nejvýznamnější budova, rad-

niční věž ze druhé poloviny 16. století se stálou expozicí Mládí Františka Kupky. Další významnou památkou je 

rodný domek F. V. Heka, hrdiny Jiráskova románu F. L. Věk. V bývalém rabínském domě je instalována muzejní 

expozice Židé v dějinách Dobrušky. www.mestodobruska.cz È

9. Rotunda svaté Kateřiny v České Třebové – románská 

rotunda z první poloviny 13. století je nejstarší památkou ve 

městě a zároveň jedinou dochovanou románskou stavbou ve 

východních Čechách, dodnes slouží svému sakrálnímu účelu.

www.ctrebova.cz Ê

10. Památník Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou – 

v jedné z rychnovských židovských rodin se v roce 1892 narodil 

budoucí spisovatel a novinář Karel Poláček, autor knihy Bylo nás pět. Expozice v bývalé synagoze připomíná 

jeho život a dílo, mapuje rovněž dějiny židovských komunit, které se v minulosti nacházely na několika místech 

v Podorlicku. www.rychnov-city.cz È

 Technické a vojenské zajímavosti

11. Dělostřelecká tvrz Bouda – jedna z pěti stavebně dokončených dělostřeleckých tvrzí československého 

opevnění nabízí několik typů prohlídek včetně trasy pro skutečné milovníky vojenské historie; ta nejnáročnější 

trvá pět hodin a zavede návštěvníky i do míst, kam se běžně nechodí. www.boudamuseum.com È
 

12. Dělostřelecká tvrz Hanička – pevnost pojmenovaná 

po nedaleké horské osadě. Prohlídka zahrnuje malé muzeum, 

přehlídku bojové techniky a 1 500 m dlouhou trasu podzemím. 

Dozvíte se také, že v roce 1975 pevnost zabralo ministerstvo 

vnitra a Hanička se pozvolna začala měnit v moderní protiato-

mový kryt.

www.hanicka.cz È

13. Muzeum lokálky z Doudleb nad Orlicí do Rokytnice v Orlických horách – na rokytnickém nádraží 

v budově původní výtopny parních lokomotiv z roku 1906 můžete navštívit muzeum mapující historii železnic 

pod Orlickými horami. www.lzkclub.estranky.cz È

14. Pekelský krytý věšadlový most přes řeku Zdobnici – most v části Vamberka zvané Peklo nad Zdob-

nicí pochází z roku 1840, poslední generální oprava proběhla roku 1982. Patří k nejširším dřevěným mostům 

v republice a váže se k němu i nešťastná příhoda: při koupání pod mostem ochrnul významný akademický malíř 

Antonín Slavíček. www.ic-vamberk.cz Ê

 Muzea, galerie a archeologické expozice

15. Muzeum řemesel v Letohradě – prohlídka největšího 

tuzemského muzea řemesel vede třemi patry rozlehlé barokní 

sýpky, kde jsou pěkně přehledně seřazeny expozice několika de-

sítek řemesel a živností převážně z období 1850 až 1930. K vidění 

jsou i mechanické dílny, stálá výstava fauny České republiky a sbír-

ka bryček, historických kočárů, saní nebo hasičských stříkaček.

www.muzeumremesel.cz Ê

16. Muzeum krajky ve Vamberku – město v podhůří Orlických hor se může pochlubit více než 300 let 

dlouhou tradicí paličkování krajek. Historii složité rukodělné techniky přibližuje stálá expozice muzea, která vás 

provede výrobou krajek v českých zemích od počátku 18. století do současnosti. www.moh.cz Ê
 

17. Muzeum a světnička Járy Cimrmana v Letohradě – muzeum ve sklepních prostorách zámku bylo 

slavnostně otevřeno v roce 2010 za účasti členů Divadla Járy Cimrmana. Seznámíte se tu s vynálezy, cestovatel-

skými a výtvarnými počiny tohoto velikána, část expozice je věnována činnosti Divadla Járy Cimrmana. Od roku 

2004 má Jára Cimrman ve městě i svůj pomník. www.info.letohrad.eu È

18. Muzeum hraček v Rychnově nad Kněžnou – muzeum se snaží přiblížit život dětí v rozmezí let 1880 až 1960 

ucelenou sbírkou panenek, dobovými pokojíčky s původním nábytkem či kočárky ze 40. až 60. let minulého století. 

Expozici doplňují dobové fotografi e, s některými hračkami si děti mohou pohrát. www.muzeumhracek.wz.cz È

 Koupání, sport a aktivní dovolená

19. Městské koupaliště Žamberk – aquapark je vybaven plaveckým bazénem s dětským brouzdalištěm, 

skluzavkou, dvěma tobogány (79 m a 83 m), kamikadze (50 m), dětským pískovištěm, masážní vanou a bazén-

kem pro batolata. www.autocamping.cz È

20. Krytý plavecký bazén v Rychnově nad Kněžnou – komplex, otevřený v srpnu 2010. V hlavní hale se 

nachází 25 m dlouhý bazén, divoká řeka, 65 m dlouhý tobogan, vířivka a dětské brouzdaliště, v prvním patře je 

umístěn malý bazén pro výuku plavání maminek s dětmi, dvě parní komory a fi nská sauna. www.bazenrk.cz Ê

21. Deštné v Orlických horách – známé horské rekreační středisko a sídlo vládkyně hor princezny Ka-

čenky. V zimě je k dispozici několik sjezdových tratí různých obtížností s umělým zasněžováním a osvětlením, 

snowpark, více než 60 km strojově upravovaných běžeckých tratí, škola lyžování a snowboardingu, najdete tu 

i lanové centrum. www.skicentrum.sportprofi .cz, www.lanovyparkdestne.cz È
 

22. Ski centrum Říčky – jedno z nejznámějších zimních stře-

disek Orlických hor pod vrchem Zakletý (981 m) s moderní lanov-

kou, několika sjezdovkami různé obtížnosti a systémem umělého 

zasněžování. K dispozici jsou upravené běžecké tratě, půjčovna 

lyžařského vybavení, lyžařská škola a snowpark, využít můžete  

i lanové centrum. www.skiricky.cz, www.lanovyparkricky.cz Ê

23. Ski areál Buková hora v Čenkovicích – nejjižnější středisko zimních sportů v Orlických horách nabízí 

sjezdové tratě lehké a střední náročnosti v celkové délce přes 3 000 m, večerní lyžování a snowpark. Běžkaři tu 

najdou více než 60 km strojově upravovaných běžeckých tras, oblíbená je především hřebenová cesta na Suchý 

vrch a do Mladkova s napojením na další trasy Orlických hor. www.skicenkovice.net È

 Příroda, rozhledny a daleké výhledy

24. Cesta Aloise Jiráska – zpřístupňuje prakticky celý hlavní hřeben Orlických hor, dá se projít pěšky i projet 

na kole. Začíná v Broumově, vede přes Hronov a Náchod do údolí Metuje; přes Olešnici se stoupáním na Vrchmezí 

dostane na hlavní hřeben, kterým pokračuje přes Šerlich a poblíž Velké Deštné stále po hlavním hřebeni až 

k Haničce, kde vstupuje do Žamberských lesů. 

www.orlickehory.net/mista/jiraskovacesta.htm, volně přístupné

25. Zemská brána – místo, kde tok Divoké Orlice proráží 

horský hřeben Orlických hor a proniká do vnitrozemí. Hlubokou 

soutěsku lemují až 40 m vysoké skály. Přes řeku se tu klene ka-

menný most, u něhož začíná 3 km dlouhá naučná stezka. Vede 

po březích Divoké Orlice k Pašerácké lávce a Ledříčkově skále, kde 

podle pověsti bydlel legendární zbojník Orlických hor.

www.bartosovice.eu, volně přístupné

 

26. Rozhledna na Suchém vrchu – 33 m vysoká věž s typickým tvarem hřibu a vyhlídkovým ochozem ve 

výšce 25 m. Otvírá se odtud kruhový výhled na masiv Králického Sněžníku, Jeseníky či Soví hory, za vynikající 

viditelnosti i na Krkonoše. www.suchyvrch.com Ê
 

27. Tyršova rozhledna v Žamberku – dřevěná rozhledna s kamennou podezdívkou, vystavěná v roce 

1932 a známá také pod jménem Rozálka. Z hlavního ochozu se otevírá kruhový výhled na Orlické hory, Králický 

Sněžník, Bukovou horu a Suchý vrch. www.zamberk.cz È

28. Rozhledna na Andrlově chlumu nad Ústím nad Orlicí – 52 m vysoká víceúčelová komunikační věž, 

na vyhlídkovou plošinu ve výšce 35 m vede 183 schodů. Jsou odtud vidět vrcholky Orlických hor, Krkonoš i Jese-

níků. Andrlův chlum a jeho okolí jsou protkány sítí značených turistických tras, v turistické chatě pod rozhlednou 

naleznete útulnou restauraci s příjemným venkovním areálem. 

www.orlickehory-cz.info Ê

 Dovolená s dětmi, zážitky a tajemství

29. Kačenčina pohádková říše – podobně jako jiná pohoří mají i Orlické hory svou vládkyni; jmenuje se 

princezna Kačenka a jejím moudrým rádcem a pomocníkem je Rampušák. Z příběhů, pověstí a legend Orlických 

hor a Podorlicka vychází zábavná hra pro malé i velké cestovatele Kačenčina pohádková říše, spojená se sbíráním 

razítek do vandrovní knížky. V září se v Deštném v Orlických horách koná Kačenčino loučení s létem – zábavné 

odpoledne, kdy princezna Kačenka předává vládu nad Orlickými horami na podzimní a zimní období Rampu-

šákovi. 

www.orlickehory.eu Ê

30. Bubákov na zámku Potštejn – kromě historických interiérů můžete navštívit tajemné zámecké skle-

pení Bubákov obydlené tajemnými duchy z místních pověstí. Děti i dospělí se tu zábavnou formou seznámí 

s dějinami zámku, blízkého hradu, obce a okolí.  www.zamekpotstejn.cz È

Orlické hory a Podorlicko
Podrobné informace získáte v turistických informačních centrech.

19.
Škubánky s mlékem a mákem 

 

Doba přípravy: 10 min | Doba vaření: 45 min | Počet porcí: 4 

Příprava pokrmu proslulého natolik, že po něm dostal jméno pej-

sek v oblíbeném českém večerníčku, není žádná věda. V jednom 

hrnci povaříte brambory a vytvoříte husté těstíčko, ze kterého 

budete škubat nočky. Dáváte-li přednost slaným jídlům, nahraďte 

cukr sýrem a máslo rozškvařenou slaninou. 

Speciality:

500 g brambor | 200 g hrubé mouky | sůl | 400 g mléka | 

200 g mletého máku | cukr moučka | 200 g másla

Postup:

Brambory dáme vařit do lehce osolené vody. Po uvaření je téměř scedíme, ale ponecháme v nich asi 4 cm vody. 

Zasypeme hrubou moukou a vařečkou propícháme v mouce otvory, aby mohla vycházet pára. Hrnec přiklopíme 

pokličkou a necháme na mírném ohni, dokud se voda nevyvaří. Poté důkladně prošťoucháme.

Vznikne lepkavá hmota, z níž velkou lžící, namáčenou do horkého mléka, aby se nechytala, tvarujeme noky. 

Vkládáme je do talíře s horkým mlékem, sypeme mákem s cukrem a přeléváme rozpuštěným máslem.

Navštivte vybrané zajímavosti...

Zúčastněte se akce...

Ochutnejte specialitu... www.ochutnejtecr.cz

Ê otevřeno celoročně • È otevřeno sezónně

Orlické hory 
a Podorlicko

Katalog zážitků po Česku
www.kudyznudy.cz

V rámci propagace České republiky vydala 

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

Vinohradská 46, 120 41 Praha 2, info@czechtourism.cz

Takto jsou označena ofi ciální turistická informační 
centra certifi kovaná agenturou CzechTourism.

NEPRODEJNÉ

Co najdete jen v Orlických horách a jejich okolí?

Jedině v Neratově stojí kostel se skleněnou střechou

Tradice neratovských poutí, spojených se zá-

zračnou soškou Panny Marie, se zrodila už ve 

středověku. V roce 1723 se začal stavět nový 

barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie, 

zřejmě podle plánů G. B. Alliprandiho. Ránu, 

ze které se chrám doposud vzpamatovává, 

mu zasadila 10. května 1945 Rudá armáda 

pancéřovou pěstí. Následný požár zničil stře-

chu i dřevěná schodiště, roztavil hodinový 

stroj a zvon. V roce 1957 spadly promáčené 

klenby a kostel se stal hříčkou povětrnostních vlivů, dvakrát se vyhnul demolici. Od roku 

1990 je chrám postupně rekonstruován a obnovily se i tradiční poutě. Jedinečný zážitek 

vás čeká při prohlídce interiérů: žádný jiný kostel v Česku totiž nemá skleněnou střechu.

[37] www.neratov.cz  Ê

Přijeďte si zabloudit do Brandýsa nad Orlicí

V Klopotech, místní části Brandýsa nad Orlicí, vzniklo díky péči místních nadšenců pří-

rodní habrové bludiště. Areál, inspirovaný knihou Labyrint světa a ráj srdce od J. A. Ko-

menského, leží před pomníkem tohoto českého teologa, fi lozofa, pedagoga a spisovate-

le, který v Brandýse údajně pobýval v letech 1622 až 1625. První habrové stromky byly 

vysazeny v roce 2003 a dnes byste jich tu napočítali přes dva tisíce. Zelené stěny dosahují 

výšky dvou metrů a celkové délky 635 metrů, přístupová cesta i cesty uvnitř labyrintu 

mají povrch z jemného kamenného štěrku. Bludiště má tvar čtverce s rozměry 35×35 

metrů. Uvnitř se skrývá zjednodušená kresba zeměkoule, kde rafi novaně přerušované 

hlavní poledníky a rovnoběžky komplikují cestu do středu. Tam, přímo uprostřed „laby-

rintu světa“, je instalován výtvarný objekt, symbolizující ráj srdce. Bludiště je přístupné 

od začátku května do konce září.

[38] www.brandys-ve-svete.cz  È

Foto: CzechTourism, Kudy z nudy, TIC oblasti, ARTAX
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Dovolená v Česku – to letí!
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