
ZASTAV SE      VNÍMEJ      PROŽÍVEJ



Vás doslova pohladí po duši. Jsou přitažlivé svou tichou krásou, klidem, 
pohodou a autentičností. 

Region je stále více vyhledávanou turistickou oblastí - pro mnohé 
zajímavou neznámou, která vyzývá k návštěvě, poznání i objevování. 
Krásná příroda se zde snoubí se zcela mimořádným bohatstvím 
kulturních památek, najdeme zde celou řadu šlechtických sídel 
a tajuplných míst, půvabná města a vesničky, stále živé tradice 
i zachovalou lidovou architekturu. Čeká tu přívětivá, současně velmi 
rozmanitá krajina - táhlé horské hřbety s dalekými výhledy i hluboká 
a romantická údolí řek. 

Hlavní páteří oblasti je vlastní hřeben Orlických hor s chráněnou 
krajinnou oblastí, který lemuje státní hranici s Polskem. Geografickou 
osou Podorlicka je poté významná dvojice řek - Tichá a Divoká Orlice. 
Můžete se sem vydat v kteroukoliv roční dobu. 

Zastavte se a na vlastní kůži pocítíte, jak jsou Orlické hory a Podorlicko 
mimořádně vlídné a přátelské. Vnímejte všemi smysly tu nádhernou 
krajinu a prožívejte zde jen krásné okamžiky.

Orlické hory a Podorlicko PŘÍRODA

POUTNÍ MÍSTA HRADY A ZÁMKY

MUZEA ŘEMESLA

DĚTI VÝHLEDY

GASTRO

LÉTO ZIMA

OPEVNĚNÍ



Zemská brána - nejromantičtější 
místo zdejších hor, kde skalnatým 
kaňonem protéká řeka Divoká 
Orlice, přetínající horský hřbet 
Orlických hor. 

Pohled na Suchý vrch – nejvyšší 
bod Bukovohorské hornatiny, 
přes který vede Jiráskova stezka s 
nádherným výhledem na Orlické 
hory i Kladskou kotlinu.

Lanškrounské rybníky – unikátní 
soustava rybníků v ČR s vodní 
plochou 45 ha a přírodním parkem. 
Podél rybníků vede cyklostezka 
a naučná stezka.
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Velká Deštná – vystoupejte na nejvyšší horu 
Orlických hor do výšky 1116 m n.m. a vydejte se 
přes její vrchol po hlavní hřebenové cestě.

Příroda zdejších hor a podhůří je přívětivá a vel-
mi rozmanitá. Objevíte malebnou krajinu hor-
ských strání s dalekými výhledy, přírodní scenérie 
a rezervace, chráněnou krajinnou oblast, rybníky 
i romantická údolí řek.
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Poutní místo Neratov – znovuobnovené 
místo na česko-polském pomezí se 
silným příběhem. Navštivte barokní 
skvost s jedinečnou prosklenou střechou.  

Mariánská hora u Lanškrouna – 
nejvýznamnější poutní místo regionu 
označováno jako „Malá Maria Zell“.

Synagoga v Rychnově nad Kněžnou 
– připomínka historie a památek ži-
dovských obcí na Podorlicku. Na okraji 
města je židovský hřbitov s kaplí. 
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Poutní místo Homol – barokní perla s unikátním 
kamenným schodištěm v Evropě. Vystoupejte po 
schodech, které odpovídají katolické věrouce až 
k nebesům a rozhlédněte se.  

Poutní místa byla významnou součástí života 
lidí. Dodnes zůstaly dominantami měst i vesnic 
také kostely a kaple. Velkou stopu v tomto kraji 
zanechal i židovský národ. Objevte místa s geniem 
loci, vnímejte magickou atmosféru a prožijte jejich 
příběhy.
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Hrad Potštejn – dobyt Karlem IV. při tažení 
na rytíře Mikuláše a poté pobořen při hledání 
pokladu hrabětem Chamaré. Stal se inspirací pro 
A. Jiráska k napsání románu Poklad. 

V podhůří Orlických hor objevíte celou řadu 
historických sídel, zříceniny i noblesní zámky. 
Navštivte Zámky na Orlici – Českou Loiru v údolí 
Divoké Orlice a objevte krásu časů šlechtických 
rodů, které tu dosud spravují svá sídla. 

F

A B

C

Nový zámek Kostelec nad Orlicí 
– empírový skvost v rukou rodu 
Kinských je centrem kultury regionu.

Zámek Častolovice – renesanční 
perla rozkvetla pod rukama Diany 
Phipps Sternbergové a je oázou kli-
du, pohody a krásy.

Zámek Potštejn - barokní zámek 
proslulý hranými prohlídkami a zá-
meckými apartmány.
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Divoká Orlice – jedna ze dvou zdrojnic řeky Orli-
ce, která pramení v polských horských rašeliništích 
a s česko-polskou státní hranicí tvoří 29,5 km. Vine 
se přes Orlické hory až do romantického údolí pod-
hůří. 
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Tvrz Orlice - tvrz s figurální sgrafi-
tovou výzdobou, expozicí a středově-
kým sklepením.
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Muzeum řemesel v Letohradě – 
největší muzeum řemesel v České 
republice.

Muzeum hraček v Rychnově n. Kn. 
– spatříte zde hračky z let 1880–1980 
české výroby a expozici věnovanou 
M. D. Rettigové.

Městské muzeum Žamberk – uni-
kátem je Erxlébenova novogotická 
lékárna a mechanický Jedličkův 
betlém. Navštivte i Domek Prokopa 
Diviše - vynálezce bleskosvodu.
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Muzeum krajky ve Vamberku – expozice s in-
teraktivní dílnou věnovaná vývoji české krajky 
a krajkářství až do současné doby.

Putování po Orlických horách a Podorlicku se 
může snadno stát výletem do historie starých ře-
mesel a života našich prababiček a pradědů. Regi-
on nabízí množství muzeí s unikátními sbírkami, 
které jinde v České republice nenajdete.
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Ateliér zvonaře a hrnčířky v Deštném 
v O. h. – potkejte zvonaře a hrnčířku 
při každodenní práci a odneste si domů 
ručně dělanou keramiku nebo zvoneček. 

Sýpka – Muzeum Orlických hor v Ro-
kytnici v O. h. – interaktivní muzeum 
přírody a řemesel s podkrovím, kde si 
můžete sami tradiční řemesla vyzkoušet.

Villa Nova Uhřínov – archeologické 
muzeum v přírodě z období vlády Pře-
myslovců a středisko experimentální ar-
cheologie s výukovými programy.

B

C

D

Chráněné dílny Kopeček v Bartošovicích v O. h. 
– řemeslné dílny s obchůdkem, kde vznikají výrobky 
s certifikátem Orlické hory – originální produkt®.
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Kačenčina pohádková stezka – projděte se po 
stezce vládkyně Orlických hor princezny Kačenky 
a prožijte s ní pohádkové příběhy.

Orlickým horám se říká také Kačenčiny hory. To 
proto, že mají svou vládkyni, hodnou princeznu 
Kačenku, které ve vládě pomáhá Rampušák. 
Rodiče s dětmi na horách i v podhůří mohou zažít 
mnohá dobrodružství a navštívit zajímavá místa.
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Kačenčina pohádková říše – při 
putování pohádkovým královstvím 
potkáte princeznu Kačenku a její 
pomocníky, kteří jsou pohádkovými 
patrony obcí její říše.

Putování se Zilvarem – vydejte se 
o pátečním prázdninovém večeru 
se Zilvarem z chudobince po zajíma-
vých místech města Rychnov n. Kn. 
a užijte si zábavný program.

Království přírodních sil – stez-
ka se zastaveními a herními prv-
ky spojující adrenalinový park 
Sportareálu České Petrovice s roz-
hlednou Amálkou.
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Po stopách mlsného medvěda – vycházková stezka 
po zajímavých místech Jablonného n. O.D

Smyslový park na Žampachu – vyzkoušejte
a povzbuďte všechny své smysly na místě s hravými  
i atraktivně vyrobenými prvky. 
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Farmářův dvoreček Rampuše 
– v období léta se tu seznámíte 
s domácími zvířátky a životem na 
farmě.

Tvrz Orlice – ve voliéře na nádvoří 
mohou děti obdivovat Výra velkého 
Rozárku a Nosála červeného Kris-
týnku.

Zámecký park v Letohradě – vidět 
zde můžete exotické papoušky 
a klokany rudokrké - Růženku s její 
dcerou, klokaní albínkou. 
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Obora zámku Častolovice – celo-
ročně můžete projít oborou s bílými 
daňky, Dybovského jeleny a obůr-
kou s divokým prasátkem Máňou.

Minizvěřinec zámku Častolovi-
ce – po celý rok si zde prohlédnete, 
pohladíte a nakrmíte různé druhy 
domácích i cizokrajných zvířat.

Babiččin dvoreček zámku Doud-
leby n. O. – v zámecké sezóně mů-
žete ukázat dětem několik druhů 
domácích zvířátek.
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Muzeum přírodovědy zámku Doudleby n. O.
– v původní sýpce má své místo expozice se 
sbírkou čítající tisíce exponátů, která potěší ex-
perty i amatérské fanoušky přírodovědy.
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Rozhledna Andrlův Chlum – zva-
ná Stříbrná krasavice, která je do-
minantou města Ústí n. O. s výhle-
dem nejen na hřeben Orlických hor.

Za rozhledem na Feistův kopec – 
vystoupejte na rozhlednu v Olešnici 
v O. h. a odměňte se nádhernými 
panoramaty.

Rozhledna na Suchém vrchu – 
součást Kramářovy chaty v Orlič-
kách s krásným výhledem do širo-
kého okolí i Kladska.
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Vyhlídka ze Studeneckých skal – dopřejte si kou-
zelný výhled na jižní část Orlických hor a podhůří 
s dominantou Suchého vrchu a Bukové hory.

Orlické hory i Podorlicko jsou ideálním místem pro 
uvědomění si přítomného okamžiku. Zastavte se 
u nás na místech s krásnými výhledy, které se před 
vámi otevřou. Nechte se inspirovat a přijeďte se roz-
hlédnout!
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Převrácený řopík – lehký objekt vzor 37, 
který prošel v době okupace německými 
ženijními zkouškami je dnes symbolem 
NS Betonová hranice.

Vojenská geografie – unikátní expo-
zice v Dobrušce představuje vojenskou 
geografii v českých zemích i významné 
osobnosti této vědy.

Tvrz Bouda – pevnost tvoří pět bojo-
vých objektů v nejvyšším stupni odol-
nosti a rozsáhlý systém podzemních 
chodeb a sálů hluboko ve skalním 
masivu.
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Tvrz Hanička – pevnost s unikátní expozicí 
a jedna z pěti stavebně dokončených tvrzí 
československého pohraničního opevnění, která je 
součástí NS Opevnění Rokytnicka.

Při putování po horách potkáte objekty 
jedinečného systému předválečného opevnění. 
Nikdy nemohly naplnit svoji obrannou úlohu, 
ale jsou svědky významné etapy naší historie 
a obrovského lidského odhodlání a odvahy.
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Magdalena Dobromila Rettigová – výjimečná 
autorka nejslavnější Domácí kuchařky v české 
historii.

Vydejte se s námi po místech, kde ochutnáte 
pokrmy z regionálních surovin, uvařené s láskou 
dle tradičních receptur, ale i místa s tradicí vaření 
piva nebo zajímavé gastronomické akce. Poznejte, 
že Orlické hory a Podorlicko také výborně chutnají!
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Kyselka – bílou polévku můžete 
ochutnat v Hostinci U Hubálků 
a najdete ji v různých obměnách 
i v dalších koutech vlasti. 

České buchty s povidly a tvarohem 
– na Kozím chlívku vás chutě buchet 
přenesou do časů našich babiček.  

Farma Sokol – kvalitní výrobky od 
regionálního výrobce z Rampuše 
s certifikátem Orlické hory – 
originální produkt®.
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Pivovar Rampušák – zastavte se 
v Dobrušce nejen na vyhlášeného 
12% Rampušáka.
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Food festival – dopřejte si piknik v parku Nového 
zámku v Kostelci nad Orlicí u Kinských s dětmi 
i psími kamarády.
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Dřevěná zvonička – postavena ze štípaného 
šindele, s každodenním vyzváněním klekání. 
Kolem vede cesta na hrad Litice n. O. 

Orlické hory a Podorlicko nabízí nepřeberné 
množství aktivit, jak trávit čas a prožít 
neopakovatelné okamžiky, ať již při sportovních 
aktivitách či odpočinku. Vyberte si a prožijte den 
podle svých představ.
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Vodácká řeka Orlice – vodní sestry 
Tichá a Divoká Orlice jsou vyhle-
dávaným místem vodáků nejen pro 
svůj charakter toků.  

Cyklostezka údolím Tiché Orlice – 
vydejte se na kole či in-line bruslích 
údolím řeky z Ústí n. O. do Chocně.

Říčkovské traily – svým převýšením, 
zajímavými prvky a technickými pa-
sážemi jsou výzvou pro bikery.
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Lanový park v Deštném v O. h. 
– dokonalé místo pro milovníky 
adrenalinu, ale také výborný tip na 
krásný den a poměření sil. 
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Aquapark v Ústí n. O. – podhůří nabízí velké 
množství rybníků, řek i koupališť, které poskytují 
útočiště v horkých letních dnech.
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Velká Deštná – prožijte v Orlických horách nád-
herné a nezapomenutelné okamžiky.

Objevte Orlické hory, které nabízí tichý svět nedo-
tčené přírody a jsou balzámem pro duši. Oceníte 
klid i krásnou přírodu, doplněnou o pestrou a kva-
litní nabídku služeb.
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SKIRESORT Buková hora – fitre-
sort napříč dvěma údolími Červe-
nou Vodou a Čenkovicemi. 

Ráj běžkařů – klenotem orlických 
tras je Jiráskova hřebenová trasa 
i 250 km upravovaných stop. 

Zimní Orlické hory – nádherná 
zimní příroda a úchvatné výhledy 
do podhůří, na sousední hory i do 
polského Kladska.
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Soldiers – dvoudenní freeski event
a nejlepší freeski soldiers na největ-
ším skoku v Čechách.
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Šediváčkův long - nejdelší mezinárodní závody 
psích spřežení v Česku a jeden z nejtěžších závodů 
v Evropě.
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ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
Excelentní evropská destinace 2017 
s produktem Zámky na Orlici – Česká Loira

Aktivita je realizována za podpory Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Moje Orlické hory a Podorlicko VisitOrlickehory


