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Úvod
Učitelům a českému školství je stále častěji předhazováno, že mají přestat studenty nutit
biflovat se faktografické údaje, ale učit je pracovat s informacemi, diskutovat. Moudří kritici
nejen našeho školství (obdobné trendy jsou patrné i v okolních zemích) často zapomínají na
to, že bez jistých minimálních znalostí prostě není s čím pracovat, ani o čem diskutovat.
Potřebné informace nelze ani průběžně dohledávat na internetu, protože před téměř nic
neznajícím člověkem se odkrývá pouze nikdy nekončící řada dalších odkazů, kterým stejně
nerozumí.
Jistě je možné se bavit o tom, jak rozsáhlé je ono minimální pensum vědomostí nezbytné
k tomu, aby se mladý člověk mohl dál samostatně rozvíjet a smysluplně nakládat s oněmi
informacemi, které se na nás valí doslova ze všech stran. Na to mohou být názory různé.
Dalším problémem je rostoucí nechuť studentů se nad něčím zamýšlet a skutečně řešit
myšlenkové problémy, nejen kopírovat cizí texty pomocí ctrl C a V. Motivovat studenty
k jakékoliv namáhavější myšlenkové činnosti, za kterou hned nevidí konkrétní užitek, je čím
dál obtížnější. A sebelepší informační technologie situaci rozhodně nezlepší.
Pokusem o vedení studentů k práci s informacemi získanými jak během vlastní výuky, tak
z jiných (a nejen internetových) zdrojů, je tato společná seminární práce studentů třetích
ročníků našeho gymnázia (studenti si tuto variantu sami vybrali). Pokusem nikoliv snadným
(většina textů musela být několikrát vrácena k přepracování), ale nakonec snad přece jen
smysluplným. A to přesto, že některé texty byly opakovaně odevzdány zjevně stažené
z internetu (pozná se to snadno, nebylo možné je zformátovat).

RNDr. Hynek Skořepa, vyučující zeměpisného semináře a editor kolektivní seminární práce

Vymezení území
Orlickoústecko se nachází ve východních Čechách v Pardubickém kraji. Současné
administrativní členění však nerespektuje historické zemské hranice, významná část
Pardubického kraje totiž zahrnuje také přilehlá území historické Moravy (okolí Moravské
Třebové a Svitav, na vlastním Orlickoústecku pak obec Červená Voda).

Okolí Červené Vody (Rothwasser) na mapě 2. vojenského mapování z let 1836 až 1852
s patrnou hranicí Království českého a Markrabství moravského.
(Schönau = Šenov, Karlsdorf = Moravský Karlov, Weisswasser = Bílá Voda, Lens Hof =
Mlýnický Dvůr, Buch B. = Buková hora; na mapě je dobře patrná císařská silnice přes
Červenovodské sedlo, dnešní silnice I/11).
Zdroj: Laboratoř geoinformatiky UJEP Ústí nad Labem, www.geolab.cz

Popisovaný region byl vymezen velmi volně zhruba administrativními hranicemi okresu Ústí
nad Orlicí (zahrnuje správní území obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí, Vysoké
Mýto, Žamberk, Králíky, Lanškroun a Česká Třebová). Autoři jsou si vědomi toho, že pokud
bychom vymezovaly ucelenou oblast z hlediska cestovního ruchu, její hranice by se
neshodovaly s administrativně vymezeným územím. Reálně zde totiž existují výrazné přesahy
do okolních oblastí, dané např. blízkostí Litomyšle s památkou UNESCO (okres Svitavy
v rámci Pardubického kraje) či Orlických hor (velká část hlavního hřebene leží v okrese
Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji). Proto byla zohledněna také vybraná místa
mimo hranice okresu Ústí nad Orlicí.

Geologická stavba
Oblast Orlickoústecka se nachází ve východním cípu České křídové tabule. Na dně
druhohorního moře se ukládali sedimenty, zejména písek a různé prachové částice. Z těch
později vznikali opuky, které můžeme vidět vystupovat na povrch.
Na severovýchodě této oblasti se vyskytují přeměněné horniny orlicko-kladského
krystalinika. Jsou to především sněžnické ruly, ale v komplexu najdeme také vápence (tzv.
sněžnické mramory).

Odkryv u ústeckého nádraží (foto V. Holásek)

Odkryv nad železniční tratí u nádraží v Ústí nad Orlicí
Každý, kdo někdy šel z Ústí nad Orlicí k hlavnímu vlakovému nádraží, si musel všimnout
skalní stěny, která vystupuje nad kolejemi. Odkryv zde vznikl v devatenáctém století při
stavbě železniční tratě směrem k Letohradu. Při těžbě bylo nalezeno velké množství
druhohorních fosilií.

Schéma geologické stavby Orlickoústecka. Zdroj: Orlické hory. Edice Turistický průvodce
ČSSR, sv. 32.

Lom je významnou lokalitou hlavně díky prvohornímu, permskému pískovci, který zde
vystupuje na povrch a je vidět pod vrstvami sedimentů druhohorních (opuk). Permský
pískovec je výrazný svým červeným zbarvením, které je zapříčiněno železitými příměsemi.

Peliny
Nedaleko Chocně je významná oblast zvaná Peliny. Tyto opukové skály pravděpodobně
odkryl tok řeky Tiché Orlice, který postupně odnášel nánosy. V oblasti se nachází zhruba
dvacet skalních věží, z nichž některé dosahují až 35 metrů.
Ve skalách také můžeme najít výklenky, či dokonce jeskyně (př. jeskyně Koňská díra). Peliny
jsou přírodní rezervací, jelikož zde můžeme najít několik druhů organismů, které již jinde
nežijí a je potřeba je chránit. Příkladem je třeba tařice skalní.
Také zde můžeme najít lom, zvaný Worlova skála. Zde se dříve těžila opuka, kterou dále
využívali ve stavebnictví.

Choceňské nádraží
Nejvýraznějším povrchovým úkazem na trase Ústí n. O. - Pardubice je bezesporu bývalý
železniční tunel u Choceňského nádraží. Ten zde vznikl při stavbě železniční tratě z Prahy do
Olomouce v první polovině 19. století. Tunel je známý díky několika okolnostem. Při jedné
z prvních jízd zde zemřel Jan Perner, který ttrať v polovině 19. století projektoval. Během
druhé světové války byl tunel zdevastován explozemi a dnes tedy můžeme vidět jen jeho
stěny, včetně skal vystupujících nad tratí. Nejvíce ale tunel proslavil záhadný nález ryzího
železa. Tento kov pochází ještě z dob, kdy zpracování kovů neexistovalo. Nikdo tedy neví,
jak mohl vzniknout. Jedna z pravděpodobných teorií tvrdí, že má meteorický původ.

Kralický Sněžník
Pohoří Kralický Sněžník se nachází na hranici s Polskem a dokonce ji překračuje. Jedná se o
kerné pohoří, které v dnešní podobě vzniklo počátkem třetihor.
Nejvyšší hora Králický Sněžník se jmenuje stejně jako celé pohoří a je oblíbenou turistickou
destinací. Můžeme zde narazit na mnoho chráněných druhů rostlin, například endemitcký
jestřábník sněžnický.
Dalším z významných vrcholů je Klepý, polsky zvaný Trójmorski Wierch. Příhodné
pojmenování nám naznačuje, že z Klepáče odtékají vodní toky do tří různých moří –
Baltského, Severního a Černého. Toto je opravdovou raritou a někteří lidé díky tomu tuto
horu nazývají střechou Evropy.

Pohled na Malý Sněžník, Králický Sněžník a horní část údolí Moravy z Klepého (foto V.
Holásek)
Tvarožné díry
V okolí říčky Moravy by asi nikdo nečekal jeskyně. A přesto tu jsou! Akorát nejsou
zpřístupněny pro veřejnost. Jeskyně se jmenuje podle zvláštní hmoty na stěnách chodeb.
Objevuje se zde tzv. nickamínek, neboli "tvaroh", jak mu říkají lidé. Podle toho také jeskyně
dostala název. Jedná se však jen o další z forem vápence.

Studenské skály
Studenské skály jsou nedaleko Pastvinské přehrady. Jsou oblíbenou destinací horolezců, ale i
obyčejný člověk se zde může kochat krásnou přírodou. Charakteristickou horninou, kterou
zde můžeme sledovat, je ortorula, která místy vystupuje až 20 metrů nad povrch v podobě
skalní hradby (mimochodem nejdelší v Orlická horách).

Lom Letohrad
Při vjezdu vlakem do Letohradu si můžeme po pravé straně všimnout výrazného lomu. Tato
skála se skládá ze dvou různých hornin. Na levé straně můžeme vidět klasické pískovce,
zatímco ve zbytku jsou již opuky (druh pískovce). Tento úkaz vznikl v důsledku mohutného
poklesu podél kyšperského zlomu (Kyšperkem se nazýval Letohrad až do druhé světové
války) a následné sedimentaci nové horniny. Lom se v dnešní době již nepoužívá a na jeho
okraji stojí domy.

Žampach
Žampach je známý tím, že je zde červená půda. Je tomu tak v důsledku usazování permských
pískovců, které byly bohaté na železo. Podobně zbarvené půdy lze vidět i v okolí Dolní
Dobrouče a nachází se i pod Ústím nad Orlicí (zde jsou ovšem překryty pískovci). Díky
tektonickým pohybům a vodní erozi v minulosti má krajina v okolí Žampachu neobvyklý
charakter.

Kopec Žampach připomíná svým vzhledem sopku, byl však vytvořen erozní činností
v červených permských pískovcích. Na vrcholu se nachází zřícenina středověkého hradu (foto:
V. Holásek)

Zdroje:
Vítek, Jan. Krajinou severovýchodních Čech: hory, kopce, vyhlídková místa, údolí, skály,
jeskyně. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2000.
web Geologické lokality - http://lokality.geology.cz/
Rozhlasový pořad - http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/pri-razbe-chocenskeho-tuneluse-v-kameni-objevilo-ryzi-zelezo-dodnes-je-zahadou--1557679

Televizní pořad - Tajemství železnic - http://www.ceskatelevize.cz/porady/10394044768tajemstvi-zeleznic/412235100081001-osudnym-tunelem-jana-pernera/
Příběh tunelů dráhy olomoucko-pražské - https://www.cd.cz/old/TCD2005/5_32tune.htm
http://pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz/regionalni_geol/kridova_panev.htm
Vítek, Jan: Geologické tvary - http://www.papr.cz/ostatni/05.jan_vitek_04.pdf
web Geologické a vodní muzeum, 2009 - http://www.orlicko-trebovsko.cz/pro-turisty/tipy-navylet/geologicke-a-vodni-muzeum/
web geovědy, Choceňsko-Orlickoústecko http://www.geovedy.cz/cs/files/popis_lokality_chocensko.pdf
Studenské skály - http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/studenecke-skaly-v-orlickychhorach-jsou-rajem-zacinajicich-i-pokrocilych-horolezcu--1745394

Horopis
Geomorfologické členění
Předěl mezi Orlickými horami, Českou tabulí a Zábřežskou vrchovinou tvoří Podorlická
pahorkatina, která okrajově zasahuje i do Polska. Střídají se zde krystalické horniny s
prvohorními, druhohorními i třetihorními sedimenty. Pahorkatina je rozdělená do tří
podcelků:
 Náchodská pahorkatina s nejvyšším bodem Špičák (841 m)
 Žamberská pahorkatina
 Moravskotřebovská pahorkatina, která se táhne jihovýchodně od Lanškrouna, s
reliéfem modelovaným do tvaru kuest.
Celek Orlických hor se dělí na tři části:
 Deštenská hornatina, která tvoří severozápadní a nejvyšší část, kde vrcholy většinou
přesahují 1000 m (nejvyššími body jsou Vrchmezí, 1 084 m, Šerlich, 1025 m, Malá a
Velká Deštná, 1 090 m, 1 115 m).
 Mladkovská vrchovina, která je nejníže položenou a nejmenší částí s vrcholy pouze
okolo 700 m. n. m. Její jihovýchodní hranici tvoří Tichá Orlice.
 Bukovohorská hornatina, která spadá do výběžku Kladské kotliny. Nejvýše se zde tyčí
Suchý vrch (995 m).
Orlická tabule je jedním z celků v rámci České tabule, tvořený svrchokřídovými sedimenty.
Jejími podcelky jsou Úpsko-metujská tabule, která se rozkládá v severní části v povodí Úpy a
Metuje, nebo Třebechovická tabule, která je podcelkem o největší rozloze.
Ve východní části tvoří Českou tabuli další celek Svitavská pahorkatina, jejímž podcelkem
je Českotřebovská tabule, která se táhne poměrně v širokém pásu jihovýchodně od Kostelce

nad Orlicí. Další podcelek tvoří Loučenská tabule, táhnoucí se jihovýchodně od Vysokého
Mýta.
Na východě tvoří část hranice Orlických hor výběžky Jesenické oblasti. Je to především
Králický Sněžník, což je třetí nejvyšší pohoří v ČR. Masiv je tvořen ortorulami a migmatity
orlicko-sněžnického krystalinika. Vyskytují se zde krasové jevy v krystalických vápencích
(Tvarožné díry, Patzeltova jeskyně, Krasová vyvěračka Mléčný pramen). Králický Sněžník je
kerným pohořím, vymezeným v západní části Kladským zlomem. Z vrcholové partie zde
vybíhá několik hřbetů. Západní hřbet vrcholí Malým Sněžníkem (1 337 m), východní hřbet
vrcholí Sušinou (1 321 m). Nejvyšším bodem je však samotný vrchol Králický Sněžník
s 1 424 m. V nadmořské výšce 1380 m zde pramení řeka Morava. Zajímavostí je, že se na
vrcholu Klepý v masivu Králického Sněžníku stýkají hlavní evropská rozvodí, oddělující
úmoří Černého, Baltského a Severního moře.

Krajina podhůří Orlických hor u Hnátnice (foto H. Skořepa)

Na jih od Králického Sněžníku leží část Hanušovické vrchoviny, tvořené přeměněnými
horninami orlicko-kladského krystalinika s nejvyššími vrcholy Jeřáb (1 003 m), Lískovec
(776 m) nebo Mariánská hora (770 m).
Do Jesenické oblasti patří také výběžek Zábřežské vrchoviny, kde nadmořské výšky jen
mírně přesahují 600 m. n. m.
Zdroje:
Kolektiv: Orlické hory. Edice Turistický průvodce ČSSR, sv. 32. Olympia, Praha 1988.

Vodstvo
V okrese Ústí nad Orlicí nenajdeme příliš mnoho řek, rybníků a přehrad. Nejznámější a
nejdůležitější pro nás je řeka Tichá Orlice, která protéká Ústím nad Orlicí. Řeka pramení na
západním svahu hory Jeřáb v Hanušovické vrchovině. Tichá Orlice je dlouhá 107,5 km a její
plocha povodí měří 757,1 km2. Byla vyhlášena Evropsky významnou lokalitou (z důvodu
hojného výskytu mihule potoční). Pro udržení rázu krajiny v okolí řeky byl od obce Mladkov
směrem dolů po toku zřízen Přírodní park Orlice.

Schéma říční sítě v povodí orlice. Zdroj internet

Největším přítokem Tiché Orlice je řeka Třebovka (levostranný přítok), která pramení
v Českotřebovské vrchovině, protéká Českou Třebovou a vlévá se do Tiché Orlice přímo
v Ústí nad Orlicí.
V povodí Tiché Orlice se nachází mnoho vodních ploch. Z nich jsou významné např. rybníky
Hvězda a Nový rybník, které leží v povodí říčky Třebovky v okolí obcí Opatov a Opatovec.
Říká se jim také Opatovské rybníky (leží již v okrese Svitavy).
Tichá Orlice je zdrojnicí Orlice, kterou vytváří společně vzájemným soutokem s Divokou
Orlicí. Orlice se po 33 km vlévá do Labe v Hradci Králové. Tím pádem řeka Orlice nemá
pramen, jelikož vzniká soutokem dvou řek. Ačkoliv obě řeky pramení úplně jinde, Divoká

Orlice se stáčí a poté tečou nedaleko od sebe skoro souběžně ke svému soutoku u Týniště nad
Orlicí.

Ústí Třebovky do Tiché Orlice v Ústí nad Orlicí (foto S. Kostková)
Divoká Orlice pramení v Polsku, konkrétně v horských rašeliništích Czarne bagno a
Topielisko. Je dlouhá 99,3 km a 29,5 km z ní tvoří česko-polskou státní hranici. Její plocha
povodí měří 806,5 km2, z čehož 71,24 km2 leží v Polsku. Na Divoké Orlici také leží
Pastvinská přehrada.
Vodní nádrž Pastviny se přesněji nachází v horním toku Divoké Orlice. Přehrada je dlouhá
asi 7 km a její plocha je 110 ha. Z její hráze můžeme vidět přehradní vodní plochu i
vyrovnávací nádrž Nekoř. V létě se dá využívat ke koupání a v zimě jsou zde upravované
trasy pro běžkaře i okolo vodní nádrže.

Zdroje
Divoká Orlice – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Divoká_Orlice
Na kole podél řeky Orlice - iVELO. iVelo.cz - vše o cyklistice na jednom místě [online].
Dostupné z: http://www.ivelo.cz/trasy/podel-ceskych-rek-orlice/

Mapa Pardubického kraje | Regiony České republiky. Regiony České republiky | Kraje České
republiky pro školáky [online]. Dostupné z: http://regiony.lusa.cz/pardubicky-kraj/mapapardubickeho-kraje/
Průvodce regionem Orlickoústecko: krajina vlídnosti. Plzeň: Euroverlag, 2001.
Přehrada Pastviny. Přehrada Pastviny [online]. Dostupné z: https://pastviny.ceskehory.cz/
Tichá Orlice – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tichá_Orlice
Vodstvo | Regiony České republiky. Regiony České republiky | Kraje České republiky pro
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Podnebí
Ústí nad Orlicí leží v mírném pásu v Pardubickém kraji České Republiky, tudíž je typické
střídání se čtyř ročních období. Přímo v místě meteorologické stanice v Ústí nad Orlicí je
nadmořská výška 401, 7 m. n. m. Zeměpisné souřadnice jsou 49,9801° s. š. a 16,4221° v. d.
Meteorologické stanice
Meteorologických a klimatických stanic je v České republice přibližně 802, přičemž nejlepší a
nejrozsáhlejší pozorovací program má 38 z nich. Jsou to tzv. profesionální meteorologické
stanice. Mezi jednu takovou patří také meteorologická stanice v Ústí nad Orlicí.
Meteorologická stanice v Ústí nad Orlicí
V Ústí nad Orlicí máme jednu profesionální meteorologickou stanici, která spadá pod ČHMÚ
(Český hydrometeorologický ústav). Jedná se o typ stanice AMS1, což znamená, že je to
automatizovaná meteorologická stanice kombinovaného typu, kde se o obsluhu stanice stará
profesionální meteorolog ve stanovených denních hodinách. Tuto stanici můžete najít, když se
vydáte na panelákové sídliště Štěpnice a pokračujete dál nahoru na sportovní letiště (směr
Černovír). Hned za letištěm se stanice nachází. K nám nejbližší stanici tohoto typu nalezneme
až na Šeráku, který se nachází v Olomouckém kraji v pohoří Hrubý Jeseník, na hranici
Moravy a Slezska.
Měření se provádí pomocí automatických přístrojů, které měří záznam každých 10 minut (i
v nočních hodinách). U srážek je to v intervalu 1 minuty.
Všechny tyto stanice jsou vybaveny datovým přenosem. Meteorolog – pozorovatel doplňuje
automatizovaná měření manuálním pozorováním (stav počasí, půdy, množství oblačnosti
apod.) a sleduje a zapisuje meteorologické jevy.
Všechna data, která se změří, jsou předávány každých 10 minut do databází ČHMÚ v Praze.
V Ústí nad Orlicí nemají zpětně přístup k elektronickým datům. Uchovají se tady pouze
prvotní papírové záznamy, ve kterých jsou průměrovány základní veličiny. Správu kompletní

databáze pro Ústí nad Orlicí provádí pobočka ČHMÚ v Hradci Králové, kde je
automatizovaná klimatologická stanice I. typu.
Díky tomu, že máme přímo v Ústí nad Orlicí meteorologickou stanici, si lze dohledat ne jen
běžné současné informace o počasí, jako je třeba teplota vzduchu, rosný bod, relativní vlhkost
vzduchu apod., ale také například: směr větru, tlakovou tendenci, tlak vzduchu na stanici,
horizontální dohlednost, teplotu půdy v hloubce 10cm apod. Tyto data jsou obnovována
každých 10 minut a dohledatelná na online stránkách ČHMÚ.
Zpětně se můžeme podívat pouze na průměrné základní veličiny, jako jsou denní teploty a
průměrné denní srážky v daném roce, či měsíci. Popřípadě zájmu si můžeme o zpětná data
napsat na pobočku ČHMÚ v Hradci Králové.
Například průměrná měsíční teplota v Ústí nad Orlicí v únoru 2018 byla 1,6°C. Průměrné
srážky za únor: 52,0mm.
V roce 2017 to bylo 1,0°C a v roce 2005 to bylo -3,7°C. V letních měsících se průměrné
teploty pohybují okolo 18-19°C.
Průměrná roční teplota pro Ústí nad Orlicí byla v roce 2016 7-8°C, průměrné roční srážky pro
tentýž rok byly 600-700mm. Pro Rokytnici v Orlických horách to bylo 6-7°C a 600-700mm.
Pro Žamberk to bylo 8-9°C a 600-700mm. Za rok 2011 to bylo v Ústí 8-9°C a 550-600mm.
Pro Žamberk také 8-9°C a 600-700mm. Pro Rokytnici v Orlických horách 6-7°C a 700800mm.

Zdroje
Jaroslav Hamáček – meteorolog, pozorovatel, MS Ústí nad Orlicí – letiště, písemně sděleno
ČHMÚ Ústí nad Orlicí [online]. [cit. 2018-02-18]. Dostupné z: http://portal.chmi.cz/aktualnisituace/aktualni-stav-pocasi/ceska-republika/stanice/profesionalni-stanice/mapy#
Data za rok 2018 [online]. [cit. 2018-02-18]. Dostupné z: http://portal.chmi.cz/historickadata/pocasi/mesicni-data#
Zpětné územní teploty [online]. [cit. 2018-02-18]. Dostupné z: http://portal.chmi.cz/historickadata/pocasi/uzemni-teploty
Charakteristika klimatu [online]. [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: http://portal.chmi.cz/historickadata/pocasi/mapy-charakteristik-klimatu#

Biota
Pod pojmem bioty se skrývá živá příroda (rostliny a živočichové). Její charakter ve značné
míře (spolu s reliéfem) ovlivňuje atraktivnost území pro turistický ruch. Orlickoústecko se
může pyšnit pestrou a malebnou krajinou, která sem láká spoustu návštěvníků.

Flóra
V regionu najdeme celkem čtyři výšková vegetační pásma. Pahorkatiny a podhorské pásmo
zde mají největší zastoupení. Do pásma horského spadají vrcholky Orlických hor a samotný
Králický Sněžník už zasahuje do subalpinského pásma.
Orlickoústecko lze také rozdělit do 3 oblastí podle květeny.
Do sudetské květeny patří Žamberecko, Králicko a horská část Lanškrounska. Rulové a
žulové podloží není příliš výživné, a tak sudetská květena není příliš rozmanitá. Některé
významné druhy nalezneme na podloží vápencovém, a to především na Králickém Sněžníku
(v oblasti Tvarožných děr v údolí Moravy). Je to jedna z mála takto vysoko položených
vápencových oblastí u nás.
Samotný vrchol Králického Sněžníku je nyní pokrytý především vřesovišti a smilkovými
loukami.
Vlivem činnosti člověka byly původní smíšené lesy s převahou buku v okolí Králického
Sněžníku přeměněny na smrkové monokultury. Zachovaly se zde ovšem i zbytky původních
horských smrčin, ve kterých rostou vzácné rostliny (bradáček srdčitý, havez česnáčková atd.).
K oblasti sudetské květeny patří také Orlické hory. Předtím, než zdejší krajinu začal
ovlivňovat člověk, zde v největším počtu rostl buk lesní. Následovala jedle bělokorá,
nesmíšený porost smrku pokrýval pouze 1-2% plochy hor, a to pouze v nejvyšších oblastech.
Stav lesů negativně ovlivnilo znečištěné ovzduší, zejména v 80. letech 20. století. Množství
oxidů síry v ovzduší sice pokleslo, problémem však zůstávají oxidy dusíku.
Další oblastí je území teplomilné květeny v okolí Vysokého Mýta. Pro svou polohu a úrodnost
je oblast pravidelně obdělávána. Vyskytují se zde některé teplomilné druhy, které se k nám
dostaly z Balkánu a Středomoří.
Poslední oblastí květeny je květena středních poloh. V ní se setkávají horské a teplomilné
druhy.
Lesy v Pardubickém kraji
Lesy v celém Pardubickém kraji v roce 2015 tvořily 29,8 % z celkové rozlohy kraje, což je
5% z plochy lesů ČR. Ve všech regionech Pardubického kraje převažuje les hospodářský,
sloužící hlavně k produkci dřeva.
Lesy ochranný (na prudkých svazích apod.) jsou nejvíce zastoupeny na Orlickoústecku (2%
plochy lesů) a také Králicku (1,2 %). Příkladem může být les v okolí zříceniny hradu
Žampach.

Chráněná bledule jarní v olšinách poměrně hojná (foto H. Skořepa)
V Pardubickém kraji mají největší zastoupení jehličnany (68,6%, z toho 47,6% tvoří smrk,
10,8 % borovice a 6,8% jedle). Listnaté lesy tvoří 31,4% (převládá dub 14,1%, buk má 12,4%
a javor 1,7%). Složení lesa v našem kraji se velice podobá celorepublikovému průměru.
Fauna
Podobně jako u flóry i fauna Orlickoústecka byla značně ovlivněna činností člověka.
Přirozené prostředí bylo narušeno těžbou nerostných surovin či dřeva, lovem, regulací
vodních toků nebo přibývajícím znečištěním. Nevýrazněji byly ovlivněny podhorské a nížinné
části regionu. Člověk také značně zasáhl do populací velkých kopytníků, šelem a dravců.
Začnu statistikami o zastoupení zvěře v lesích Pardubického kraje. K 31. 3. 2016 bylo
evidováno více než 53,5 tisíc kusů lovné zvěře. Nejčetnější zastoupení dle druhu zvěře
v Pardubickém kraji měla zvěř srnčí s více než 17,7 tis. kusů, následovali zajíci (14 tis.),
bažanti (7 tis.), zvěř černá (3,6 tis.), více než tisíc kusů bylo v kmenových stavech zvěře
daňčí a mufloní, 500 kusů bylo evidováno zvěře jelení.
Divokých prasat přibývá, proto se stávají velmi často lovenou zvěří. V porovnání s
celostátním průměrem jde v kraji více kachen, ale méně zvěře jelení a dančí.
Orlické hory jsou zajímavé výskytem některých druhů ptactva. Výskyt ptáků je ovlivněn
nadmořskou výškou. Zatímco ve vyšších polohách žije např. kos horský, ořešník kropenatý či

sýc rousný, v nižších polohách najdeme čápa bílého, žluvu hajní či pěnici slavíkovou. Ke
vzácnostem patří sluka lesní a budníček lesní, nebo malinký králíček ohnivý.
Zdroje:
Kolektiv: Orlické hory. Edice Turistický průvodce ČSSR, sv. 32. Olympia, Praha 1988.
Králický Sněžník [online]. 2007 [cit. 2018-02-16]. Dostupné z:
http://www.sneznik.cz/cz/primarni-smrciny-kralickeho-snezniku/
Český statistický úřad [online]. 2017 [cit. 2018-02-17]. Dostupné z:
https://www.czso.cz/csu/xe/lesnictvi-v-pardubickem-kraji-v-roce-2015
Záleský, B., Cink, J., Hájek, J.: Malá vlastivěda Ústí nad Orlicí. Edice metodických
materiálů, sv. 5, 1971.

Zemědělství
V okrese Ústí nad Orlicí je podle Atlasu půd České Republiky výskyt pěti hlavních typů půd.
Těmi jsou kambisoly, hnědozemě, podzoly, pseudogleje a černice. Nejrozšířenějším typem
jsou zde kambisoly. Kambisoly zcela dominují v pahorkatinách a vrchovinách. Vyvinuly se
na nejrůznějších horninách (na rulách, žulách, břidlicích, odvápněných opukách či pískovcích.
Jejich úspěšné zemědělské využití je do značné míry závislé na člověku (osevní postupy,
zpracování půdy, výživa a hnojení a aplikace optimálního odrůdového sortimentu
plodin), jsou ale naopak velmi ceněnými půdami lesního hospodářství. V horských oblastech
Orlických hor i masivu Kralického Sněžníku se vyskytují podzolové půdy. Ty mají
nepříznivou humusovou formu, spadají do kyselých až velmi kyselých půd, což je činí
nevhodnými pro zemědělskou činnost. V blízkosti podzolových půd se nachází pseudogleje.
Tyto půdy jsou zamokřené srážkovou vodou a mají špatné fyzikální vlastnosti. Další typem
jsou hnědozemě, vysoký obsah humusu, který je však kyselejší a má větší podíl pohyblivých
složek.
Rostlinná výroba: obilniny, luskoviny, olejniny, brambor, kukuřice, brukev řepka,
Živočišná výroba: chov skotu, krůty, krocani, brojleři, kuřata a prasata
Ústí nad Orlicí
AVENA,spol s.r.o. - výroba rostlinných a živočišných produktů
Česká Třebová
ALA a.s. - prodej konzumních brambor
Žamberk
VIKA Kameničná a.s. - chov skotu, pěstovaní obilnin, brambor a kukuřice
Vysoké Mýto
ZEVUN, s.r.o. - prodej olejnin,luskovin,obilnin a krmných doplňků
Lanškroun
Farma Jirásek - zpracování produktů rostlinné a živočišné výroby

Králíky
OVO-SADBA - prodej brambor a ovocných stromů

Zemědělská krajina u Černovíru nedaleko ústí nad Orlicí (foto M. Zachař)
Zdroje:
https://www.netfirmy.cz/katalog/zemedelstvi/rostlinna-vyroba/204-usti-nad-orlici/?page=2
http://mesta.obce.cz/obce_orp.asp?zujorp=580481
https://www.czso.cz/csu/xe/charakteristika_okresu_usti_nad_orlici

Průmysl
Choceň
Choceňská mlékárna s.r.o
Choceňská mlékárna (spravována pod obchodní značkou "Choceňská mlékárna 1928") vyrábí
mléčné produkty (jogurty, tvarohy, pomazánková másla) v Chocni od roku 1928. V továrně
jsou vyráběny produkty jak pod vlastní značkou "Choceňská mlékárna 1928", tak i pro jiné

soukromé značky jako je: Albert Quality, Aro, Tesco, Ranko. Choceňská továrna spadá pod
značku Accom.

Vysoké Mýto
Výrobní závod IVECO
Výrobní závod ve Vysokém Mýtě spadající pod společnost Iveco Czech Republic, a.s. vyrábí
autobusy (meziměstské, dálkové a turistické) nebo různé komponenty určené pro vozidla
hromadné dopravy (například sedačky). Firma má dlouhou tradici, s výrobou autobusů a
jiných hromadných vozidel, od roku 1896, kdy vystupovala až do roku 2007 pod jménem
Karosa. Firma je součástí celoevropského holdingu IRISBUS, jež de facto převzala firma
IVECO roku 2003. S přibližnou denní výrobou 18 autobusů denně, je výrobní závod ve
Vysokém Mýtě jedním z největších výrobců autobusů v Evropě.

Česká Třebová
CZ LOKO
Firma se specializuje především na opravy, modernizaci a výrobu lokomotiv. Nejpočetnější
zakázky pro firmu tvoří modernizace lokomotiv, a to pro Českou republiku, Itálii a v menším
počtu pro státy východní Evropy. Kořeny firmy sahají do roku 1849 v Česko Třebovských
železničních dílnách, avšak oficiálně vznikla roku 1995 jako "Českomoravská komerční
společnost, a.s. ". Roku 2006 se přestěhovala, pod už novým názvem CZ LOKO, do České
Třebové.

Zdroj: http://lokomotivy.net/obrazky/nezar/749181_4___03062014___ids_c.jpg?1402330727

KORADO
Společnost KORADO, a.s. vybudovala v letech 1996 a 1997 závod specializovaný na výrobu
otopných těles RADIK a KORALUX. Do tohoto areálu bylo investováno okolo tří miliard
korun a stal se jedním z nejmodernějších závodů specializujících se na výrobu otopných těles
v Evropě. Výrobní program zahrnuje výrobu deskových otopných těles RADIK, trubkových
otopných těles KORALUX, designovaných otopných těles KORATHERM nebo kompletních
sortimentů konventorů.
TECHPLAST
Firma Josef Škrkoň-Techplast, a.s. vlastní dva výrobní závody, nacházející se v okrese Ústí
nad Orlicí, a těmi jsou lisovny technických plastových výlisků v České Třebové (hlavní
provoz) a Rybníku. Hlavními produkty této firmy jsou technické plastové díly a vstřikovací
nástroje firmy ENGEL, již jsou velmi potřebné pro automobilní a elektrotechnický průmysl.

Lanškroun
AVX Czech Republic s.r.o.
Společnost AVX Czech republic s. r. o. byla založena 1992 spadající pod součást AVX
Corporation, která sídlí v USA. Patří do japonské skupiny Kyocera Corporation. AVX Czech
republic s.r.o. vyrábí široké plato výrobků. Mezi ně patří např. lékařská elektronika,
automobilový, kosmický i letecký průmysl). Pracuje zde okolo 2 tisíc lidí a je to největší
závod na světě svého druhu. Další závody můžeme najít v Bzenci a Uherském Hradišti.

Letohrad
OEZ s.r.o.
Firma OEZ je jedním z největších výrobců jističů, pojistek a dalšího elektroinstalačního
zařízení v Česku. Společnost byla založena roku 1941 a od roku 1952 se v názvu firmy
objevují tři písmena OEZ – Orlické elektrotechnické závody. Spolupracuje již přes 10 let se
společností Siemens a patří mezi nejmodernější výrobní závody v České republice.

Zdroje:
www.ivecocr.cz
http://www.tantalovekondenzatory.cz/
http://www.techplast.cz/

www.korado.cz
www.czloko.cz
www.chocenskamlekarna.cz
http://www.oez.cz/o-spolecnosti

Doprava
Vlaková doprava
Naším regionem prochází hlavní vlaková trasa mezi Prahou a dvěma největšími moravskými
městy - Ostravou a Brnem. Díky tomu se do Ústí nad Orlicí nebo Chocně z Prahy dostaneme
každou hodinu přímým spojením bez problému za sto minut. Velká hustota železnic zaručuje
frekventovanou dopravu i z okolních vesnic do center našeho regionu. Hlavním dopravcem
jsou stále České dráhy, které zajišťuje devadesát procent spojů, dalšími společnostmi, které
zajišťují především spojení mezi největšími městy ČR, jsou dceřiná firma RegioJet a. s. od
Student Agency s. r. o. a LEO Express Leoše Novotného mladšího. Největší vlaková nádraží
najdeme v Chocni, České Třebové a Ústí nad Orlicí. Vlaková doprava má mnoho výhod, ale
také existují nevýhody. Tím největším nepřítelem vlaků je počasí. Obzvlášť v zimě, vlaky
jsou schopné nabrat neuvěřitelné zpoždění, způsobené sněhem či námrazou na kolejích.

Historická nádražní budova v Ústí n. O. (foto Matouš Gorun a Simeon Dalecký)

Autobusová doprava
Kudy nevedou koleje, tam určitě narazíme na silnici a autobusovou dopravu. Ta slouží
primárně na překonání menších vzdáleností mezi městy a vesnicemi v regionu a celém kraji.
Naopak spojení Orlickoústecka s Prahou či Ostravou je uskutečnitelné pouze s několika
přestupy a cesta tímto způsobem zabere dvojnásobek času jako vlakem. Největší počet spojů
je především v ranních hodinách a také odpoledne, kdy se lidé potřebují dopravit do práce a
zpět domů. Hlavními zprostředkovateli spojení jsou ČSAD Ústí nad Orlicí a. s. a Veolia
Transport Východní Čechy a. s.
Hlavní autobusové uzly najdeme v Ústí nad Orlicí, Chocni, Vysokém Mýtě, Litomyšli a
České Třebové.
Turistické cíle a jejich dostupnost
Ti, co nedisponují automobilem a rádi cestují po památkách a různých místech, která jsou
mimo město, se musí spolehnout na veřejnou dopravu. Na ukázku jsem vybral tři místa
(zříceninu Lanšperk, Králický Sněžník a zámek Nové Hrady), na kterých ukáži dostupnost
z Ústí nad Orlicí.
Na zříceninu Lanšperk není žádný problém s dopravou. Vlakem se zde člověk i v neděli může
dostat téměř každou hodinu, ale je jasné, že člověk musí počítat s tím, že bude muset urazit i
nějakou vzdálenost pěšky, jelikož koleje nevedou těsně kolem zříceniny.
Na vrchol Králického Sněžníku samozřejmě nevede žádný spoj veřejné dopravy a tedy
nejbližší zastávkou je obec Dolní Morava. Spojení s touto vesnicí není ideální a je zapotřebí
nejméně dvakrát přestupovat a využít autobusové i vlakové dopravy.
Se zámkem v Nových Hradech je největší potíž, i když je to jedna z největších rokokových
staveb v celé České republice, tak je spojení s Ústím nad Orlicí žalostné. Člověk musí
čtyřikrát přestupovat a volit cestu přes Pardubice. Přestože jsou Nové Hrady a Ústí nad Orlicí
vzdáleny od sebe pouhých 30 kilometrů, veřejnou dopravou jsou dostupné velmi špatně. Pro
porovnání jsem záměrně vybral místa s různou úrovní dopravní dostupnosti. Na
Orlickoústecku jsou další krásná místa, dostupná jak vlakem, tak i autobusem. Příkladem
mohou být hrady Litice a Potštejn či zřícenina v Brandýse nad Orlicí.
Automobilová doprava
Tento způsob je ideální pro všechny, co mají řidičský průkaz. Nemusí se řídit podle jízdních
řádů, nebo kde nastoupí. V našem regionu se nachází všechny tři třídy silnic, bohužel dálnici
v našem okrese nenajdeme. Silnic I. třídy je v našem okrese pomálu. Za zmínku stojí
především silnice č. 35, která vede z Hradce Králové přes Vysoké Mýto a Litomyšl do
Olomouce. Významná jsou také silnice č. 14 (prochází Ústím nad Orlicí a Českou Třebovou a
vede do Rychnova nad Kněžnou) a silnice č. 11, spojující východní Čechy se severní
Moravou (přes Žamberk a Červenou Vodu).
Silnice II. a III. třídy jsou zastoupeny mnohem více. Těmi nejdůležitějšími silnicemi II. třídy
v regionu jsou silnice č. 315 spojující Ústí Nad Orlicí a Choceň, silnice č. 358 spojující
Českou Třebovou a Litomyšl nebo silnice č. 357, která spojuje Vysoké Mýto s Chocní.

Pokud si člověk vybere tento typ dopravy má pouze dva problémy, počasí a kde své vozidlo
zaparkuje. V prvním případě si moc nemůže vybírat a musí se přizpůsobit dané situaci.
V druhém případě záleží, do kterého města jede. Nejvíce parkovacích míst, která jsou blízko
centra města (v okruhu jednoho kilometru) je rozhodně ve Vysokém Mýtě a Litomyšli, kde
jsou volná místa k zaparkování i v dopravní špičce. Naopak např. v Ústí nad Orlicí je jen
málokdy volno, což je způsobeno hlavně hustou zástavbou v okolí centra. Pokud by člověku
nevadilo urazit pár metrů navíc pěšky, může zvolit parkoviště u nákupního střediska, kde je
míst k parkování nespočet. Podobné je to ve většině měst regionu.
Zdroje:
Tesaříková, P. (ed.): Autoatlas Česká republika. Praha: Kartografie, 1999.
Jízdní řády (Idos.cz)
Silniční a dálniční síť ČR. Ředitelství silnic a dálnic [online]. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z:
https://geoportal.rsd.cz/webappbuilder/apps/7/

Chráněná území
Chráněná území (národní parky, CHKO, přírodní rezervace a památky) by měla chránit
nejcennější a nejzajímavější kousky naší krajiny. Ne vše, co je cenné pro odborníky, je ovšem
lákavé i pro turisty. Přesto minimálně několik zvláště chráněných území Orlickoústecka stojí
za zmínku.
Třebovské stěny (PR)
Třebovské stěny jsou přibližně 5 kilometrů dlouhý zalesněný hřbet, který začíná u hradu
Lanšperk a končí u obce Damníkov. V části hřbetu vznikla r. 2000 rezervace, a to za účelem
zachování četných skalních útvarů a opukových nebo pískovcových odkryvů, menších
systémů puklinových pseudokrasových jeskyní a spousty druhů rostlin. Z těchto ochranářsky
významných druhů rostlin určitě stojí za zmínku áron plamatý, který je jedovatý a pyšní se
svými nápadnými červenými bobulemi. Na opukových skálách roste vzácný sleziník zelený a
kapradina laločnatá.
Jedním z dalších důvodů pro ochranu tohoto území je zachovalý smíšený lesní porost.
Územím také prochází naučná stezka „Údolím Skuhrovského potoka.“
Peliny (PR)
Tato přírodní rezervace vznikla v roce 1948 východně od zámku v Chocni. Důvodem ochrany
tohoto území jsou suťové lesy, opukové skalní pilíře a stěna nad pravým břehem řeky Orlice.
Nejvýznamnějším skalním pilířem je tzv. „Velbloud“, který získal název podle svého tvaru.
Daří se zde teplomilným rostlinám. Tato rezervace byla pojmenována po bývalém mlýnu
Pelin, který na tomto území dříve stával.

Hradní kopec Litice (PP)
Přírodní památka se nachází nad meandrem Divoké Orlice a zahrnuje též ostrožnu se
stejnojmenným středověkým hradem. Důvodem ochrany je zachování lesního porostu, jeho
struktury a vývoje, včetně padlých a suchých stromů. V této lokalitě je pozorováno velké
množství plazů, poštolek obecných a kavek. Tímto územím vede krátká cesta (začínající u
hradu, končící u jezu na Divoké Orlici), na které lze spatřit množství přírodních úkazů, jako
třeba zachycení kořenů na skalách. Tato trasa je nejnavštěvovanější v období, kdy je hrad
otevřen veřejnosti.
Na Orlickoústecko okrajově zasahuje chráněná krajinná oblast Orlické hory, a to
v prostoru Zemské brány. CHKO byla vyhlášena roku 1969.

Pohled na hřeben Orlických hor z lanovky v Říčkách, Královéhradecký kraj (foto
K. Vavřínová)
Zemská brána (PR)
Tato přírodní rezervace je jedním z maloplošných zvláště chráněných území v rámci CHKO
Orlické hory. Důvodem vyhlášení této přírodní rezervace je především balvanité řečiště
Divoké Orlice. Prostory rezervace jsou pokryty převážně smrkovými lesy s jedlí bělokorou,
bukem lesním a javorem klenem. Rostou zde také bledule jarní, lilie zlatohlávek nebo např.
kamzičník rakouský.

Králický Sněžník (NPR)
Tato národní přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 1990 a patří k nejvýznamnějším
chráněným územím v ČR. Nachází se v severovýchodní části Pardubického kraje a v
severozápadní čísti Olomouckého kraje. Chrání zachovalé zbytky horských lesů, rozsáhlá
kamenná moře, skály a alpínské bezlesí v okolí vrcholu Králického Sněžníku.
Je velice bohatá jak na faunu, tak flóru. Vrchol Králického Sněžníku je dostupný z České i
Polské strany a přes vrchol vede z Dolní Moravy do Stříbrnic naučná stezka, přibližující
přírodu a historii území turistům.

Na Orlickoústecku se nachází také několik přírodních parků. Nejde o zvláště chráněná
území, ale o oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu (charakteru krajiny). Krajinný ráz
je udržován především zákazem výstavby ve volné krajině (mimo sídla).
Lanškrounské rybníky
Lanškrounské rybníky jsou hojně navštěvované a z tohoto důvodu je zde o nich řeč. Tímto
přírodním parkem prochází naučná stezka, kde se návštěvníci mohou seznámit podrobně s
tímto územím, které zahrnuje 6 rybníků. Najdeme zde významné hnízdiště vodních a tažných
ptáků. Jeden z rybníků, Dlouhý rybník, slouží jako městské koupaliště.
Suchý vrch – Buková hora
Taktéž se jedná o přírodní park, který byl zřízen již roku 1987. Leží v jihovýchodním cípu
Orlických hor. Převážnou část tohoto parku tvoří rozsáhlý lesní masiv, tvořený zejména
smrkovou monokulturou. Nicméně v nižších partiích se objevují i porosty jedlobukové a
mimo lesy zde nalezneme pole a louky. Dominantou tohoto parku je Suchý vrch, který se
nachází ve výšce 995 metrů nad mořem.
Přírodní park Orlice
Tento park byl vyhlášen roku 1996 podél toku Divoké, Tiché a spojené Orlice. Kolem Tiché
Orlice Tiché začíná u obce Mladkov, na Divoké Orlici pod Zemskou bránou (na hranicích
chráněné krajinné oblasti Orlické hory). Končí u města Hradec Králové. I přes to, že je toho
území rozsáhlé (zhruba 11 500 ha), je geologická stavba neměnná a je tvořená převážně
svrchnokřídovými sedimenty české křídové pánve. Přírodním parkem byl vyhlášen z důvodu
ochrany říčních a nivních ekosystémů a celkového vzhledu krajiny a okolí toku.
Přírodním parkem je také okrajová část masivu Králického Sněžníku (v okolí NPR).

Zdroje:
Horák, J. a kol.: Region Orlicko-Třebovsko na přelomu tisíciletí. Ústí nad
Orlicí.
https://www.turistika.cz/mista/trebovske-steny--1/detail
https://www.turistika.cz/mista/peliny-prirodni-rezervace-chocen/detail

http://orlickehory.ochranaprirody.cz/
https://www.lanskroun.eu/naucna-stezka-lanskrounske-rybniky/d-2738
https://www.turistika.cz/mista/lanskrounske-rybniky/detail
https://www.lanskroun.eu/lanskrounske-rybniky/d-2703
http://www.kralickysneznik.net/cil/56/

Rozhledny Orlickoústecka
Rozhledna je stavba, která musí splňovat podle knihy Jana Nouzy několik kritérií: Musí být
především vytvořena lidskou činností, určená či dodatečně upravená k účelům rozhlížení,
s vyhlídkovým prostorem umístěným aspoň několik metrů nad okolním terénem a přístupná
(aspoň v nějakém období) široké veřejnosti.
Z účelu rozhledny (výhled do okolí) si můžeme vyvodit, že smysl má rozhledna nejvíce
v kopcovitých terénech, kde z ní člověk uvidí mnohem víc než v rovině. A protože
Orlickoústecko má rozhodně kopcovitý reliéf (např. Kozlovský kopec, Andrlův chlum, Suchý
vrch či blízké Orlické hory), daří se tu rozhlednám velice dobře a okres Ústí nad Orlicí má
dokonce 6. největší počet rozhleden ze všech okresů, celkově 9. Já se zde budu zabývat pěti
klasickými rozhlednami.

Andrlův chlum
Andrlův chlum je rozhledna (někdy přezdívaná Stříbrná krasavice), která stojí na kopci se
stejným jménem. Ten se nachází jihozápadně od Ústí nad Orlicí, kam se dá dopravit nejsnáze
vlakem a od nádraží se dá snadno dostat na vrchol pěšky po žluté turistické trase. Nachází se
v nadmořské výšce 559 metrů nad mořem a je otevřena pro veřejnost otevřena od roku 1996.
Ovšem na stejném místě byly dvě rozhledny už dříve, bohužel první shořela a druhá se
postupem času rozpadla. Ta momentální má výšku 49 metrů, ovšem veřejnost se dostane
pouze na vyhlídkovou plošinu, která je ve výšce 35 metrů. Vyhlídka není až nahoře, protože
stavba slouží také pro telekomunikaci. Má 183 schodů a je z ní velice dobře vidět na Ústí nad
Orlicí, při dobrém počasí také Orlické hory či Krkonoše.

Rozhledna „Stříbrná krasavice“ na Andrlově chlumu (foto V. Grundman)
Kozlovský kopec
U Kozlovského kopce, stejně jako u Andrlova chlumu, je jméno kopce i rozhledny stejné.
Společné také mají druhé využití rozhledny (telekomunikace) a to, že je kopec kuesta, v tomto
případě dosahující výšky 601 metrů nad mořem. Místo se nachází jihozápadně od České

Třebové a z třebovského nádraží vede k rozhledně červená značka. Pro ty, kteří se nechtějí na
vrchol “škrábat“ pěšky, je zde silnice, která vede 200 metrů od vrcholu. Na místě momentální
rozhledny, která byla otevřena roku 2001, stála dříve triangulační věž, která však musela být
po zásahu bleskem shozena. Věž měří 55 metrů a při dobrém počasí jsou z ní vidět Orlické
hory, Krkonoše či Jeseníky.

Suchý vrch
Tato rozhledna (sloužící jako vodárenská věž) je položena ze všech nejvýše v nadmořské
výšce 995 metrů, severovýchodně od Jablonného nad Orlicí. Je vysoká 32 metrů a je součástí
Kramářovy chaty, která byla roku 1928 otevřena a roku 1932 k ní přibyla i rozhledna.
Nejsnáze se k ní člověk dostane od železniční stanice v Jablonném nad Orlicí a následně po
zelené turistické značce. Na vrchol vede i dobrá silnice, takže se na ní mohou snadno dostat i
cyklisté či řidiči. Vodárenská věž je betonová a celkově má 128 schodů, po jejichž zdolání
můžete dohlédnout až do Polska, nebo na Kralický Sněžník.

Lázek
Lázek, nebo také Reichlova chata (pojmenovaná podle hlavního iniciátora její výstavby v roce
1933) se nachází východně od Lanškrouna ve výšce 714 m. n. m. Je vysoká 20 metrů, celá ze
dřeva a prakticky „poslední význačný vrchol východních Orlických hor“. Stavbu navrhoval
architekt Jaroslav Stejskal, který je také autorem Kramářovy chaty na Suchém vrchu. Vede na
ní přímá cesta z lanškrounského nádraží po zelené turistické značce nebo po červené z nádraží
v obci Hoštejn. Při dobrém počasí lze vidět Železné hory či Českomoravskou vrchovinu).

Rozálka
Rozálka, která se nachází na Kapelském vrchu ve výšce 470 m.n.m. na jihozápadním konci
Žamberka, nedaleko silnice vedoucí na České Libchavy. Je to takřka kopie rozhledny
Hýlačky u Tábora, se kterou má takřka stejný tvar husitské hlásky. Je 20 metrů vysoká, až na
kamenné přízemí je ze dřeva. Byla postavena roku 1932 a záznamy o její stavbě můžeme
najít v jejím přízemí. Z vyšší plošiny rozhledny lze vidět pouze jihozápadním směrem
(Orlické hory, Kralický Sněžník), z té nižší lze při dobrém počasí dohlédnout i na Krkonoše.

Zdroje:
NOUZA, Jan. Rozhledny východních Čech. Ústí nad Orlicí: Oftis, 1998.
NOUZA, Jan. Rozhledny Čech, Moravy a Slezska. Liberec: Nakladatelství 555, 1999.
ŠTEKL, Jiří. 333 výletů po rozhlednách Čech, Moravy a Slezska: na kole, pěšky, vlakem,
lanovkou i tramvají. Str. 341, 4. vyd. Plzeň: Cykloknihy, 2013.
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Kulturní památky
Cílem této seminární práce je seznámit čtenáře s výběrem turisticky atraktivních kulturních
památek našeho regionu. Nebo lépe řečeno našeho regionu a jeho okolí, protože hned první
místo se sice nachází v okrese Svitavy, ale je natolik významné, že by byla škoda ho nezmínit.
Státní zámek v Litomyšli
Tento renesanční zámek je bezmála dominantou celého Pardubického kraje. Proslul
především tím, že byl v roce 1999 zapsán na seznam Světového dědictví UNESCO. Součástí
zámeckého komplexu jsou i rozlehlé zahrady, kde se celoročně pořádá spousta akcí, za
zmínku stojí kupříkladu národní hudební festival Smetanova Litomyšl, kterým si město
připomíná svého rodáka Bedřicha Smetanu. Ve druhém patře zámku se zase nachází zámecká
obrazárna, kde si návštěvníci mohou prohlédnout na dva tisíce děl předním českých umělců.
Celý zámecký komplex je přístupný veřejnosti a nabízí se i možnost zúčastnit se speciálních
prohlídek, jejichž nabídka je sezónně obměňována.
Hora Matky Boží v Dolní Hedči
Hora Matky Boží leží několik kilometrů nad městem Králíky a je jedním z nejvýznamnějších
poutních mariánských míst našeho regionu. Nachází se zde monumentální barokní klášter
Nanebevzetí Panny Marie, rozlehlé nádvoří, ambity, poutní dům a kaple Svatých schodů,
která má věřícím připomínat schodiště, po kterém v Jeruzalémě kráčel Ježíš Kristus na Pilátův
soud, a je sama velmi významným poutním místem. Ke klášteru se dá dojít přímo z Králík
poutní křížovou cestou, která vede lipovou alejí, ale je přístupný i silničně. Z vrcholu kopce je
krásný výhled na Králíky a okolí.
Hernychova vila v Ústí nad Orlicí
Tato secesní vila je bezmála dominantou našeho města a patří do jeho takzvané památkové
zóny. Byla dostavěna už v roce 1907 továrníkem Florianem Hernychem, během
komunistického režimu v ní pak sídlila hudební škola, a když byla po roce 1989 rodině
Hernychových navrácena, záhy po tom ji odkoupilo město Ústí nad Orlicí. Dnes v ní sídlí
Městské muzeum a návštěvníci zde mají možnost zhlédnout spoustu zajímavých výstav a
vernisáží. Přilehlá parková zahrada, ve které se nachází kašna a několik soch, také rozhodně
stojí za návštěvu.

Hernychova vila v Ústí nad Orlicí (foto A. Mlynářová)
Hrad Litice
Hrad Litice vznikl už koncem 13. století za vlády posledních Přemyslovců a dnes patří
k jednomu z nejzachovalejších hradních komplexů v našem regionu. Výlet na něj je vhodný
jak pro pěší turisty (hradní kopec je vysoký pouhých 451 metrů), tak pro cyklisty, kteří mohou

využít šest kilometrů dlouhé stezky z Potštejna. Při prohlídce hradu si návštěvníci mohou
vylézt na věž a pokochat se výhledem na Králický Sněžník a okolí, v hradním paláci je pak
vystavena spousta dobových archeologických nálezů a bývá zde i ukázka dobových řemesel a
divadelní či šermířská představení.

Zámek v Chocni
Tento zámek se nachází v centru města, na pravém břehu Tiché Orlice. Vede kolem něj
několik cyklistických stezek a dokonce i červeně značená turistická trasa. V jižním křídle
zámku se dnes nachází Základní umělecká škola a v pravém křídle je Městské muzeum, které
nabízí několik různých expozic, například expozici archeologickou, historickou,
paleontologickou či geologickou. Vedle zámku se rozkládá park, který také rozhodně stojí za
navštívení a kde roste na dvě stě druhů dřevin včetně památných stromů lípy srdčité.

Zřícenina hradu Žampach
Nachází se na stejnojmenném kopci v obci Žampach, kterou najdete několik kilometrů od
města Žamberk. Hrad byl založen v druhé polovině 13. století za vlády posledních
Přemyslovců. Do dnes se zachovaly zbytky základů, sklepení, věže a obvodových hradeb.
Přes hradní příkop zde byly pro usnadnění přístupu v roce 2013 nainstalovány dřevěné schody
a v rámci bezpečnosti i dřevěné zábrany na místech, kde hrozil pád do propasti. Celou cestu
ke zřícenině také lemují informační tabule pro turisty.

Rotunda svaté Kateřiny
Je to nejstarší stavba v České Třebové a zároveň jediná dochovaná románská rotunda ve
východních Čechách. Postavena byla patrně na začátku 13. století a v následujících staletích
prošla spoustou přestaveb, takže se na ní podepsala spousta uměleckých stylů. V červenci a
srpnu je rotunda otevřena veřejnosti ve všechny dny kromě pondělí, v jiných měsících záleží
na individuální dohodě. Vstupné je takřka symbolické a dostane se vám za něj i půlhodinové
komentované prohlídky, při které budete seznámeni nejen se stavebně historickým vývojem
objektu, ale také s pověstmi, které se k tomuto místu váží.

Chaloupka Maxe Švabinského
Chaloupku Maxe Švabinského (čp. 50) bychom našli na okraji vesnice Kozlov pod vrcholkem
Kozlovského kopce, který se zvedá jižně od města Česká Třebová. Obcí Kozlov vede žlutě
značená turistická stezka, po které je možné se dostat až právě k chaloupce Maxe
Švabinského. Jejím prvním doloženým obyvatelem byl na konci 19. století národní obrozenec
František Emanuel Welz. Po jeho smrti si chaloupku pronajala jistá rodina Vejrychových,
jejichž prostřednictvím se tam posléze dostal i významný český malíř Max Švabinský.
Kozlovská krajina, místní obyvatelé i chaloupka sama ho okouzlili a výrazně inspirovali jeho
tvorbu. V chaloupce probíhají prohlídky s průvodcem, při kterých se návštěvníci dozví
zajímavosti nejen o historii stavby samotné, ale i o životních osudech jejích obyvatel.

Muzeum českého karosářství
Nachází se na náměstí Přemysla Otakara ve Vysokém Mýtě. Návštěvníci zde mají možnost se
seznámit s historií výroby automobilových karoserií v době první republiky. Součástí stálé
expozice jsou automobily vyrobené právě ve Vysokém Mýtě, například Tatra 57B nebo
kabriolet Praga Piccolo. Celý objekt je zapsán na Ústředním seznamu nemovitých památek
České republiky. Muzeum je otevřeno celoročně a je v něm zajištěn bezbariérový přístup.

Zdroje:
Leschinger, M.: Orlicko (Česká republika). Ústí nad Orlicí, 2016.
https://www.zamek-litomysl.cz/cs
http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/poutni-areal-hora-matky-bozi-v-dolnihedeci.aspx
https://www.muzeum-uo.cz/cz/o-muzeu/hernychova-vila
http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/hernychova-vila-uprostred-usti-nad-orlici-jeskvostem-secesni-architektury--1569114
http://www.orlickemuzeum.cz/expozice.html
http://www.obeczampach.cz/obec-2/hrad-zampach
http://www.mmct.cz/pristupne-pamatky-rotunda-svate-kateriny.php
https://www.turistika.cz/mista/kozlov-u-ceske-trebove-chaloupka-maxe-svabinskeho/detail
http://www.mmct.cz/pristupne-pamatky-chaloupka-maxe-svabinskeho.php
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Chaloupka-Maxe-Svabinskeho.aspx
http://mesto.vysoke-myto.cz/pamatky-a-atraktivity/8831-muzeum-ceskeho-karosarstvi
http://www.muzeumkarosarstvi.cz/muzeum

Vodní nádrže a koupaliště
Koupaliště
Na území orlickoústeckého okresu se člověku nabízí spousta možností jak využít vodní
plochy k rekreaci. Je ale potřeba rozlišit zda se jedná o koupaliště přírodní nebo o umělé.

Koupaliště přírodní
Jedná se o místa, která nebyla vytvořena člověkem (břehy řek a potoků), nebo nebyla
původně vytvořena k rekreaci (břehy rybníků). Tato koupaliště se nacházejí v ústeckém

okrese v podstatě v každé vesnici, tudíž by bylo zbytečné je všechny vyjmenovávat, ale jako
příklad uvedu rybník Dlouhý v Lanškrouně, který má v poslední době problémy se sinicemi a
koupání v něm může způsobit zdravotní komplikace.

Koupaliště umělá
Jedná se tedy o místa vytvořená člověkem, za účelem rekreace. „Umělá se zřizují tam, kde
není vody v takovém množství a prostoru, aby mohla sloužiti pro koupání či plování více osob,
nebo tehdy, je-li voda k disposici jsoucí zdravotně závadná, nebo i z jiných důvodů
(nevhodnost místa na přirozeném zdroji apod.).“
V ústeckém okresu se nachází celkem devět umělých koupališť. A to: Plovárna Vysoké Mýto,
Koupaliště Choceň, Koupaliště Brandýs nad Orlicí, Veřejné koupaliště Velká Skrovnice,
Koupaliště Písečná, Koupaliště Žamberk, Koupaliště Letohrad, Aquapark Ústí nad Orlicí a
Koupaliště Králíky. Většinou se jedná pouze o uměle vytvořené bazény, ale např. Ústí nad
Orlicí nebo Žamberk bychom mohli zařadit mezi ty „luxusnější“ koupaliště, díky jejich širší
nabídce bazénů, atrakcí, kiosků a obecně prostoru, kde si může návštěvník odpočinout.

Aquapark Ústí nad Orlicí
Jak je již víše zmíněno, jedná se o „luxusnější“ koupaliště, které návštěvníkovi nabízí
podstatně více možností k rekreaci než ostatní rekreační zařízení. Návštěvník si zde může
vybrat z několika druhů bazénů (bazén pro rekreační plavání, bazén pro vytrvalostní plavání),
může se uvolnit u vodních chrličů nebo na trubkových masážních lehátkách nebo může zažít
adrenalin na dvou skluzavkách. Dále nabízí aquapark několik aktivit, při kterých nemusíte
trávit čas ve vodě – jedná se o plážový volejbal, minigolf, malou horolezeckou stěnu.
V září 2017 byla zahájena rekonstrukce, která má být dokončena v květnu 2018. „Rozsah
stavebních prací zahrnuje zabudování nerezových van ve všech bazénech Aquaparku, včetně
brodítek a instalaci nových vodních atrakcí v jednotlivých bazénech.“ (4)

Koupaliště Žamberk
Koupaliště v Žamberku bylo zbudováno v roce 1994 a jedná se, podobně jako v Ústí, o větší a
vybavenější rekreační zařízení. Podobně jako v Ústí jsou zde bazény pro větší i menší.
Žamberk nabízí navíc masážní vanu a jeden bonusový tobogán. Mimo bazén si zde může
návštěvník zahrát kromě plážového volejbalu ještě streetball. Výhodou žambereckého
koupaliště je, že se v areálu bazénu nachází i restaurace (v Ústí jsou pouze bufety).

Vodní nádrže
Nejznámější a největší vodní nádrží v ústeckém okresu je Vodní nádrž Pastviny, která se
nachází v údolí stejnojmenné vesnice, přibližně 23 kilometrů od Ústí nad Orlicí.

Historie nádrže
„Pastvinská přehrada se začala stavět v roce 1933 a výstavba trvala 5 let tedy do roku 1938.
Jelikož výstavba hráze se uskutečnila právě v období ekonomické krize, rozhodlo tehdy
ministerstvo práce o tom, že bude vystavěna z kamene, aby byl zaměstnán co největší počet
lidí. Náklady na stavbu tehdy byly 40 mil. Kč a z této částky bylo 10 mil. Kč použito na
technologie vodní elektrárny. Jelikož v té době byl již běžně využíván při podobných stavbách
beton, jedná o poslední kamennou hráz v ČR. Každý z kamenů, který byl na stavbu hráze
použit, byl ručně očištěn ocelovým kartáčem, aby tlak vody na stěnu přehrady nevymlel
nečistoty z kamenů a tím nedocházelo ke vzniku skulinek, které by se zvětšovali a způsobovali
netěsnost přehrady. Kámen na stavbu byl těžen v přilehlých lomech.“ (3)

Pastviny dnes
V dnešní době jsou Pastviny hojně využívány jako rekreační oblast, když se sem v létě
sjíždějí lidé z celé České republiky. Návštěvník tu má mnoho možností, kde se ubytovat.
V okolí přehrady se nachází několik desítek kempů, penzionů a chat, které lze pronajmout od
místních. Mezi nejznámější možnosti k ubytování se řadí Autocamp Šlechtův palouk, Kemp
„U Kapličky“, Penzion Lesanka nebo Tábořiště Petrův palouk.
Možností k rekreaci u vody je tu několik turista si může půjčit šlapadlo, loď nebo si může jen
tak zaplavat u některé z pláží, např. pláž Šlechtův palouk nebo pláž Pavelovka.

Zdroje:
www.khspce.cz/koupaliste/rybnik-dlouhy/#year-2017
prehrada-pastviny.cz/cs/historie-prehrady-pastviny
www.bazenusti.cz

Střediska zimních sportů
Zimní sportovní areály v regionu Orlicko – Třebovsko
Úvod
Náš region je podle mého názoru opravdu bohatý na různé typy sportovních areálů. Máme zde
nespočet fotbalových hřišť, tenisových kurtů, nebo i atletických stadionů. V této kapitole se
budu však věnovat místům, které můžeme navštívit během zimních dní. Jsou to místa jak
krytá, například plavecké bazény, tak i ta pod širým nebem, jako jsou lyžařské sjezdovky.

Zimní sportovní areály


Kryté areály

Krytými areály myslím ty areály, které jsou nějakým způsobem zastřešeny. Buď jen
zastřešením, a nebo celkově i se stěnami. Vybrala jsem nejznámější a nejpoužívanější
možnosti.

Krytý plavecký bazén v Ústí nad Orlicí
Krytý plavecký bazén v Ústí nad Orlicí má mnoho možností jak na relax a zábavu, tak ale i na
sportovní aktivity.
V prvním nadzemním podlaží nalezneme plavecký bazén dlouhý 25 m a hluboký od 105 až
170 cm. Je napuštěný slanou vodou bez standartního chlorování. Bazén má dohromady pět
drah se startovními bloky, a ty jsou ještě rozdělené na dráhy pro kondiční plavání a na dráhy
pro zábavu a hry. Součástí jsou také dvě rozdělené parní kabiny s 40 a 45°C. Do malého
bazénu zde také ústí tobogán dlouhý 84m.
Ve druhém podlaží se nachází vertikální turbosolárium a sportovní Centrum Rio. A nakonec
v suterénu nalezneme velký relaxační bazén a mnoho druhů saun a parních kabin. V celém
areálu se také můžeme posilnit v občerstvení s výhledem do haly s plaveckým bazénem.
Provozní
dobu
a
místo
naleznete
v přiloženém
http://bazenusti.cz/cs/kryty-plavecky-bazen/provozni-doba/

internetovém

odkazu:

Krytý plavecký bazén v České Třebové
Krytý plavecký bazén v České Třebové je další možností kam za plaváním. Je zde kondiční a
rekreační bazén o délce 25 m a o hloubce 1,4 – 2,1 m, krytý tobogán dlouhý 80 m se

světelnými efekty, vířivá vana, parní komory s vonnými esencemi, dětský bazén s chrliči a
vzduchováním o hloubce 0,45 – 0,75 m. Za příznivého počasí je zde dokonce možnost vstupu
na venkovní travnatou plochu. Občerstvení je možné zakoupit z prostoru bazénu.
https://www.bazen-trebova.cz/o-arealu/

Fitness studia a posilovny v Ústí nad Orlicí





Fitness sporthotel - www.sporthotel-tichaorlice.cz
Fitness Valhalla gym - www.valhallagym.cz
Fitness Athletic club UNO - www.fitness-uno.cz
Fitness Faynfit - www.faynfit.cz

Kluziště – zimní stadion v Ústí nad Orlicí
V měsících listopad až březen je zde možnost brusleni, trénování hokeje, pronajatí plochy pro
skupiny. Od května do října se využívá na in-line hokej, bandy hokej a florbal.
Zimní stadion Česká Třebová
Tento stadion nabízí veřejné bruslení, pronájem ledové plochy, pořádání hokejových zápasů a
kulturně společenských akcí. Kapacita objektu je 571 sedících a cca 400 stojících diváků.
https://www.zimak-trebova.cz/



Nekryté areály

Areál Peklák Česká Třebová
Skiareál Peklák je jedna z nejlepších a nebližších možností kam na lyže, čí snowboard. Nabízí
800 m dlouhou sjezdovku. Po okrajích jsou sněžná děla na zasněžování technickým sněhem a
řadou osvětlení. Není to ovšem jen pro lyžaře a snowboardisty, ale je zde i 30 km
upravovaných běžeckých tratí vedoucích krásnou zalesněnou krajinou v okolí České Třebové
,,Hory‘‘. Dopravu na vrchol kopce zajišťuje kotvový vlek s kapacitou 1200 osob/hodinu.
Součástí skiareálu je i malý snowpark se skokánky a rampami. Nachází se zde i sjezdovka pro
výuku lyžování o délce 80 m.
https://www.peklak.cz/

Ski Přívrat
Další možnost na lyžování je rozhodně Ski Přívrat. Areál má k dispozici šest sjezdovek
různých úrovní, teleskopický vlek tzv. pomu dlouhou 330 m s kapacitou 950 osob/hodinu.
http://www.ski-privrat.cz/

Lyžařské středisko Čenkovice
Toto lyžařské středisko je jen 30 km do České Třebové, proto by byla škoda ho nezmínit.
Nabízí nám sedm sjezdovek, z toho dvě pro noční lyžování, dvojsedačkovou lanovou dráhu,
šest vleků s kapacitou 5000 osob/hodinu. V okolí Čenkovic nás také čeká 65 km strojově
upravených tratí, snowpark, a mnoho dalších služeb.
http://www.skicenkovice.cz/

Ski areál Dolní Morava
Neposlední možností je ski areál na Dolní Moravě. Lyžařské centrum má dohromady 7
sjezdovek, včetně tratí pro ty nejmenší, dětského parku. Je zde možnost i snowparku, ale
bohužel, nyní je zavřený. Takže máme k dispozici něco kolem 10 km sjezdových tratí. Jsou
zde 2 čtyřsedačkové lanovky, 2 kotvové vleky a jedna poma.
Pro nelyžaře tady je možnost vyzkoušet si bobovou dráhu, která je v provozu jak v zimě, tak i
v létě.
V létě je tady nově postavená stezka v oblacích, ze které je krásný rozhled na celý areál.
http://www.dolnimorava.cz/

Ski areál Červená Voda (Buková hora)
Další možností je lyžařský areál Červená Voda v Orlických horách. Lyžaři tady můžou jezdit
na 3 sjezdovkách různých obtížností. Je zde sedačková lanovka, která vás doveze až na
vrchol. Nejatraktivnější zábava je tady ale běžkování. Jsou zde tratě pro zdatné, ale i méně
zdatné běžkaře.
http://www.ceske-sjezdovky.cz/stredisko/234_cervena-voda.html

Zdroje:
http://tepvos.cz/rekreacni-sluzby/kryty-plavecky-bazen/
https://www.ustinadorlici.cz/cs/turista-a-volny-cas/sport-a-volny-cas/zima
https://www.peklak.cz/ski-areal-peklak/provozni-doba-ski-arealu-peklak/
https://www.bazen-trebova.cz/o-arealu/
https://www.zimak-trebova.cz/o-webu/
http://www.skicenkovice.cz/ski-areal
http://www.ceske-sjezdovky.cz/stredisko/234_cervena-voda.html
http://www.dolnimorava.cz/
Některé informace jsou z mých vlastních zkušeností a znalostí.

Cyklostezky v Ústí nad Orlicí a okolí
V ústeckém okrese je celkem 56 cyklotras a jejich celková délka na území Orlickoústecka činí
988,7 km.
OZNAČENÍ CYKLOSTEZEK
SILNIČNÍ OZNAČENÍ
TRASY ZNAČENÉ ČÍSLY
Tento typ značení můžeme najít na mnohých cyklostezkách. Označují se jedním nebo až čtyřmi čísly,
a to podle důležitosti. Jedním a dvěma čísly jsou vyznačeny dálkové národní trasy, třemi čísly jsou
vyznačeny regionální trasy a čtyřmi čísly trasy místního významu. Jedním z příkladů je směrovací
tabule v Libchavách značena čtyřmístným číslem.
PIKTOGRAMY
Piktogramy jsou grafické znaky, které informují turisty a sdělují jim pojmy obrazově. Piktogramyj sou
buď černobíle nebo barevné.

Vybrané cyklostezky v okolí Ústí nad Orlicí
CYKLOSTEZKOU ÚDOLÍM TICHÉ ORLICE Z ÚSTÍ NAD ORLICÍ DO CHOCNĚ
Trasa výletu: z Ústí nad Orlicí (městské části Kerhartice) přes Klopoty, Bezpráví, Pernou a Brandýs
nad Orlicí do Chocně s možností návratu vlakem
Celková délka cyklotrasy: 19km (tam)

Terén: rovinatý
Můžete vidět: Již po pár kilometrech si můžete všimnout pomníku hajného Dolečka, který se nachází
podél hlavní železniční trati. V rekreační osadě Klopoty si můžete odpočinout na prvním odpočívadle
s hřištěm pro děti. Když se budete blížit k městečku Brandýs nad Orlicí, projedete kolem koupaliště,
pomníku J. A. Komenského, přírodního bludiště, bufetu s dětským hřištěm a dorazíte na náměstí
Komenského. Asi 300 metrů odtud se v lese vypíná volně přístupná zřícenina hradu Brandýs, k níž nás
zavede modrá turistická značka. Pár kilometrů před Chocní narazíte na penzion Mítkov s restaurací,
kde se můžete občerstvit. Ve městě uvidíme opukové stěny a věže přírodní rezervace Peliny a
choceňský zámek.
PŘÍRODNÍ REZERVACE A PARK PELINY, CHOCEŇ
Trasa výletu: přírodním parkem Peliny v údolí Tiché Orlice, po skalních výchozech opukových skal
přírodní rezervace Peliny na Doskočilovu vyhlídku
Celková délka trasy: 3 km (okruh parkem v údolí), 2 km (na Doskočilovu vyhlídku a zpět)
Terén: rovinatý (okruh parkem), kopcovitý (na Doskočilovu vyhlídku)
Můžete vidět: PR Peliny se rozprostírá východně od zámku v Chocni. Předmětem ochrany jsou
suťové lesy, opukové skalní komíny a stěny nad pravým břehem řeky Tiché Orlice a velkou
zajímavostí je, že se zde vyskytují vzácné druhy rostlin a měkkýšů.
Z ÚSTÍ DO LETOHRADU (ŽAMBERK)
Trasa výletu: údolím řeky Tichá Orlice přes vodácké tábořiště Cakle, Lanšperk, směr Valdštejn až do
Letohradu
Celková délka trasy: 16km (tam)
Terén: rovinatý
Můžete vidět: První zastávkou může byt tábořiště Cakle, kde můžete dobít energii. Cestou můžete
zastavit na několika odpočívadlech. Dále budete pokračovat přes Lanšperk., zde je možná také
zastávka v bufetu u cyklostezky. Pokračujete přes Valdštejn až do Letohradu. Pokud si chcete výlet
ještě trochu prodloužit, můžete pokračovat přes Lukavice až do krásného města Žamberk a trasa vás
vyjde na 20km.
CYKLOSTEZKA DO ČESKÉ TŘEBOVÉ
Trasa výletu: údolím řeky Třebovka, Hylváty, Dlouhá Třebová a Česká Třebová
Celková délka trasy: 10 km
Terén: rovinatý (převážně po místních komunikacích)
Můžete vidět: Cyklostezka vede údolím řeky Třebovka převážně po místních komunikacích. Z Ústí
nad Orlicí projedete Hylváty, zde můžete navštívit Měšťanský pivovar s výbornou cukrárnou. Dále
pokračujete přes Dlouhou Třebovou, kde najdete odpočívadlo.
ÚSTÍ NAD ORLICÍ AŽ LITOMYŠL I ČESKÁ TŘEBOVÁ
Trasa výletu: Hrádek, Sudislav nad Orlicí, Jehnědí, Voděrady, Horní Sloupnice, Řetová, Litomyšl,
Kozlov, Česká Třebová
Celková délka trasy: 73 km
Terén: rovinatý, kopcovitý (asfalt)

Zdroje:
https://geography.upol.cz/soubory/studium/bp/2014-rg/2014_Kyral.pdf
https://www.kct.cz/cms/turisticke-znaceni-kct-cykloznaceni

https://www.ustinadorlici.cz/cs/turista-a-volny-cas/sport-a-volny-cas/cykloturistika
http://www.vylety-zabava.cz/cyklostezky-cyklotrasy-cyklovozik/orlicke-hory/704cyklostezkou-z-usti- nad-orlici-do-chocne-udolim-tiche-orlice
https://www.vitalia.cz/katalog/cyklostezky/usti-nad-orlici-litomysl-ceska-trebova/

Síť turistických značených cest pro pěší
V Ústí nad Orlicí všechny turistické trasy začínají na autobusovém nádraží.
Po červené můžete buď do Brandýsa nad orlicí, Chocně či Vysokého Mýta nebo na druhou
stranu do Letohradu a dále do Potštejna. Z Ústí nad Orlicí je to do Chocně 19,7 km, do
Brandýsa 15,2 km a do Letohradu 20 km.

Rozcestník turistických značených tras u ústeckého autobusového nádraží (foto T. Valčík)

Po modré se můžete vydat do Brandýsa rovnou dvěma způsoby: „horem“ (14,5 km) nebo
„spodem“ (16 km). Dále se můžete vydat do České Třebové a do Vlčkova, kde kousek za
Vlčkovem stezka končí, ale kdybyste pokračovali dále po silnici, došli byste do Litomyšle. Do
Lanšperka je to 11 km, do Pod Skuhrova je to 20 km a z Pod Skuhrova je to do České
Třebové už jen 6 km. Na druhé straně, do Vlčkova je to 12 km, na konec stezky 13 km a
odtud do Litomyšle asi 6,5 km.
Po zelené lze jít přes Dolní Dobrouč a Písečnou do Žamberku nebo na druhou stranu na
Kozlovský kopec u České Třebové (dále možno směr ČT). Na Kozlovský kopec je to 16 km,
do Dolní Dobrouče 12 km, do písečné 17 km a z Písečné do Žamberku je to zhruba 7 km.
Po žluté se dostanete do Žamberku (21 km) nebo ČT (21 km), ale také můžete navštívit
rozhlednu Andrlův chlum kousek od Ústí nad Orlicí. Na „Andrlák“ je to 5,3 km.
Památky a zajímavá místa po cestě
V Brandýse se můžete podívat na zříceninu hradu nebo také na Labyrint- přírodní bludiště
(labyrint a bludistě jsou 2 různé věci). Další zříceniny můžete navštívit v Lanšperku nebo v
Žampachu. Také se můžete zastavit na již zmíněném „Andrláku“. Dále hrad Potštejn a Litice
nad Orlicí, zámek Potštejn a litomyšl, Zámecký park peliny (Choceň) a Zámecký park
Žamberk, a v okolí se můžete podívat na Horákovu kapli nedaleko Dolní Dobrouče, kde se
můžete napít ze studánky nebo si odpočinout v altánku.

Naučné stezky
Turistický poznávací okruh městem Ústí nad Orlicí a jeho nejbližším okolím
Pokud by vás spíše lákalo nenáročná a klidová procházka, je tu možnost si projít tento okruh,
který vede převážně městem, ale chvílemi i lesem po zpevněných nebo lesních cestách. Trasa
vede po označených turistických trasách a po cestě na autobusových zastávkách jsou
rozcestníky turistických tras a mapy. Délka je 14 kilometrů s tím, že si okruh můžete
popřípadě zkrátit.
Na této trase máte možnost se zastavit na těchto zastávkách:
1. Mírové náměstí
2. Hernychova vila
3. Gymnázium
4. Památník odboje
5. Železniční zastávka Ústí nad Orlicí – město
6. Rozhledna na Andrlově chlumu
7. Křížová cesta
8. Roškotovo divadlo

9. Sportovní areál – aquapark
10. Městský hřbitov Na Hybli
11. Areál aktivní turistiky – Cakle
12. Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Více na stránkách: https://www.ustinadorlici.cz/cs/turista-a-volny-cas/turisticky-poznavaci-

okruh/popis-trasy
Naučná stezka Údolí Sejfů
„Stezka dlouhá 4 km je v městské části Oldřichovice. Začíná i končí na okraji lesa v zatáčce
za kolejemi na Tiché Orlici. Část stezky vede kolem potůčku po lesní cestě. V tomto potůčku se
vyskytovaly přírodní útvary, které připomínaly dávné sejpy vzniklé po rýžování zlata. V údolí,
v místě zvaném Vadětín, každý rok na jaře vykvétají tisíce bledulí. Na trase Vás budou
doprovázet informační tabule s doprovodnými naučnými texty o místní floře a fauně.“
Více na stránkách: https://www.vychodni-cechy.info/usti-nad-orlici/13_60867_naucna-stezka-

udoli-sejfu/
Meditační stezka Po stopách kulturního dědictví Knapovce
„Meditační

stezka se šesti zastaveními vede po opravených památkách - Boží muka v
Knapovci a Dolním a Horním Houžovci.“
Více na stránkách: https://www.vychodni-cechy.info/usti-nad-orlici/13_59170_meditacni-stezka-

po-stopach-kulturniho-dedictvi-knapovce/

Mapa dostupná na:

http://trasy.kct.cz/

Ostatní sportovní areály
Ústí nad Orlicí
Tenisový klub
Byl oficiálně založen v roce 1949. Areál celkem čítá 10 antukových kurtů z toho 2 jsou
zastřešené pro hraní v zimě.

Fotbalový stadion
Fotbalový oddíl TJ Jiskra Ústí nad Orlicí má k dispozici 2 hřiště pro letní tréninky a umělou
trávu pro zimní. V roce 2014 zde proběhly velké oslavy k 100 výročí. Minulý rok A tým
postoupil z Divize do ČFL a starší dorostenci také.

Sportovní areál v Ústí n. Orlicí (foto M. Pošepný)

Atletický stadion
Byl postaven kolem fotbalového hřiště. Je zde 8 běžeckých drah s vedlejšími pískovišti pro
skok daleký. Také zde nalezneme molitanové duchny pro skok vysoký. Každoročně se zde
koná mnoho soutěží například krajská olympiáda mládeže v atletice.

Aquapark
V letním období je ústecký aquapark velmi navštěvovaný zejména i lidmi z okolních měst.
Je zde velký bazén pro jakékoli užití poté bazén pro sportovní plavání a jeden dětský. Můžete
si také užít spoustu zábavy na 2 tobogánech nebo v nafukovacím hradu. Pokud nejste úplní
milovníci vody, tak je tu pro vás hřiště na beach volejbal nebo hřiště na tenis či basket.
Aquapark je také propojen s minigolfem, který je hned vedle.

Cakle
Tento areál se nachází na klidném místě v bezprostřední blízkosti cyklostezky a podél řeky
Tiché Orlice. Můžete si zde půjčit kolo nebo lodičky. Pro odvážné je zde i nová horolezecká
stěna.

Česká Třebová
Areál Peklák
V letním období slouží jako bike park, kde si můžete zapůjčit sjezdová kola nebo tříkolky.
Jsou tu tratě různých obtížností od červených až po modré s více skoky.

Fotbalový areál pod Jelenicí
Má 2 hřiště z toho jedno je s velikou tribunou a používá se k hlavním zápasům. FK Česká
Třebová má spoustu oddílů od mladší přípravky až po A tým.

Lanškroun
Atletický stadion Romana Šebrleho
Moderní atletický stadion pro spoustu aktivit. Uprostřed naleznete i fotbalový stadion.
sportující veřejnost může využívat sportoviště lehkoatletického stadionu bezplatně. Fotbalové
hřiště je možno užívat pouze za poplatek. To neplatí pro školní výuku. Sportovce může
sledovat 214 sedících diváků na krytých tribunách a dalších 234 na ochozech.

Letohrad
Sportovní areál Proutnice
Spousta zábavy na jednom místě. Hokejbalový stadion, dvě volejbaolvé hřiště a jedno hřiště
na beach volejbal a dále dopravní hřiště, sokolské cvičiště a betonový skatepark. Až na
hokejbalový stadion je veřejnosti vstup dovolen.

Areál Ostrov
Areál se nachází mezi obcemi Orlice a Kunčice, po obou stranách zde protéká řeka
Tichá Orlice. Je to na velmi klidném místě s možností občerstvení. Nabízí se vám zde
možnosti si zahrát nohejbal, tenis nebo volejbal.

Žamberk
Sportovní a rekreační areál Pod Černým lesem
Zahrnuje městský aquapark, který obsahuje plavecký bazén s dětským brouzdalištěm a 2
tobogány. Dále si zde můžete zahrát beach volejbal, stolní tenis nebo streetball. Minigolf,
který obsahuje 18 hracích drah různé úrově. Autocamping je součástí rekreačního areálu s
možností ubytování. Občerstvení zde najdete v restauraci a kiosku.

Choceň
Atletický a fotbalový stadion na Parapleti
Areál je po rekonstrukci. V současné době mají tribuny kapacitu až 250 diváků. Atletický
areál s umělým povrchem a molitanovými duchny. Fotbalové travnaté hřiště a menší umělé. K
areálu také patří nohejbalové hřiště.

Vysoké Mýto
Autodrom
Naleznete zde půjčovnu čtyřkolek a motokár. Betonový skatepark nebo výcvikové středisko
řidičů (škola smyku).

Tyršova veřejná plovárna
Jeden velký bazén se 2 tobogány. Hřiště na plážový volejbal poté hřiště na nohejbal, stolní
tenis a minigolf. Provoz dle počasí už od května.

Městský fotbalový stadion
Stadion obklopuje obrovská tribuna pro fanoušky. Kolem fotbalového trávníku je také
atletická dráha se 4 pruhy na běhání.

Zdroje:
www.tkuo.com
www.mojeorlickehory.cz
www.fkletohrad.cz
www.bazenusti.cz
www.cakle.cz
www.peklak.cz

Ubytovací možnosti
Na Orlickoústecku se nachází hodně možností, kde se ubytovat. Ať už to jsou kempy, hotely
nebo penziony. Blíže se na různé typy ubytování zaměřím v jednotlivých odstavcích.

Hotely
V Ústí nad Orlicí a jeho nejbližších přilehlých oblastech se nachází přibližně šest hotelů. Jako
nejvýznamnější jsem vybral tyto tři: Hotel UNO, Hotel Poprad a Sporthotel Tichá Orlice.
Hotely jsou vybrány přímo z Ústí nad Orlicí. Hotel UNO a Sporthotel Tichá Orlice se pyšní
třemi hvězdičkami od AHR (Asociace hotelů a restaurací). Všechny již zmíněné hotely mají
své vlastní internetové stránky, kde se nacházejí podrobnější informace. Zároveň hotely
disponují internetovým připojením, snídaněmi a parkováním zdarma. Ceny jsou velmi
podobné s rozdílem pár desítek korun. Záleží však na vybavení pokoje.

Hotel Poprav v Ústí nad Orlicí je spojen s kulturním domem (foto J. Kleisl)

Penziony
Penzionů přímo v Ústí nad Orlicí není mnoho, avšak pár jich tam je. V celém okresu jich je
pak více. Vybral jsem znovu tři a to: Penzion LANŠPERK, Pension Mandl a Pension
BAKARA. Penzion LANŠPERK a Mandl získaly tři hvězdičky od AHR na rozdíl od
Pensionu BAKARA, který obdržel pouze dvě. Znovu se zde setkáte s internetovým
připojením a parkováním zadarmo. Mezi cenami za ubytování v jednotlivých penzionech,
jsou ale už větší rozdíly, než tomu bylo u hotelů. Zde se rozdíly pohybují v řádech stovek
korun, avšak znovu záleží na výbavě pokojů.

Kempy
Kempů je v celém okresu Ústí nad Orlicí přibližně čtrnáct. Přímo ve městě Ústí nad Orlicí je
pouze jeden. A to Vodácké tábořiště Cakle. Dále bychom mohli hledat třeba v Pastvinách
kempy jako ATC Šlechtův Palouk nebo kemp U KAPLIČKY. Další, možná jeden z trochu
opomíjených kempů je Western kemp Vochtánka v Potštejně. Tento kemp se pyšní dle mého
názoru obrovskou škálou akcí, a proto nechápu proč je natolik opomíjený.

Ubytování v soukromí
Jako ubytování v soukromí by se dala označit například Rezidence Lipka v Králíkách. Lipka
je soukromá chalupa poskytující sedm dvoulůžkových pokojů, jeden třílůžkový a jeden
čtyřlůžkový pokoj. Nabízí společenskou místnost, společnou kuchyňku a připojení
k internetu.

Zdroje:
www.hotely.cz
www.kempwestern.cz

Sdružení obcí Orlicko
Sdružení obcí Orlicko je svazek 31 obcí v regionu Ústí nad Orlicí. Historie sahá až do roku
1992. Působnost spolku se od té doby velmi rozšířila. Dnes se zaměřuje převážně na rozvoj
cestovního ruchu, dopravní infrastrukturu (např. cyklobusy), ale i česko-polskou pohraniční
spolupráci. Orlicko také spolupracuje s mnoha institucemi, zmíním třeba Akademii věd ČR
nebo Powiatem Klodzkim (= Okres Kladsko; pohraniční území v Polsku sousedící právě
s regionem Orlicka).
Historie

Sdružení obcí a měst Orlice (1992 – 2001)
Již v roce 1992 se objevují první pokusy pro společnou spolupráci obcí. Konkrétně z důvodu
potřeby koordinovat řešení ekologických problémů v krajině. Začala tak spolupráce obcí a
podniků, jejichž výrobní činnost způsobovala poškození životního prostředí. Za finanční
podpory tehdejšího Státního výboru pro životní prostředí ČR (podařilo se získat grant 20 mil.
Kč) tak vzniklo Sdružení obcí a měst Orlice. Sdružení bylo tak historicky prvním příkladem
právní formy spolupráce obcí v České republice. Během pár let se podařilo nastartovat
projekty vedoucí k revitalizaci krajiny Orlicka, za spolupráce s původci znečištění, ale i
s řadou odborných subjektů. Sdružení též začalo spolupracovat s Akademií věd ČR
(spolupráce trvá dodnes). Prvním předsedou svazku se stal tehdejší starosta města Žamberk,
Miloslav Chvátil. Zejména jeho zásluhou a zásluhou starostů bylo postupné rozšiřování pole
působnosti sdružení. Postupně se činnost zaměřila spíše na podporu rozvoje cestovního ruchu,
rozvoj venkovského prostoru a podporu dopravy.

Sdružení obcí Orlicko (2001 – současnost)
V letech 2001 – 2002 dochází k výrazným změnám v organizaci veřejné správy. Sdružení
Orlice mění svůj název na Sdružení obcí Orlicko. Končí také činnost okresních úřadů a
sdružení tak spadá pod Pardubický kraj. Současně také z vedení odchází Miloslav Chvátil a
místo něj nastupuje Jaroslav Krátký, tehdejší starosta Jablonného nad Orlicí. Dochází
k posílení významu spolku a jeho pravomocí. Toto období se také nese ve znamení spolupráce
se sousedním Kladským okresem – důsledkem toho je řada projektů zaměřených na českopolské pohraničí.
V roce 2010 byl do čela zvolen pan Miroslav Wágner. Od roku 2013 je předsedou sdružení
pan Petr Fiala.
Seznam obcí a měst
Bystřec
Česká Rybná
Čenkovice
Červená Voda
České Petrovice
Dlouhoňovice
Dolní Morava
Hejnice

Helvíkovice
Jablonné nad Orlicí
Jamné nad Orlicí
Kameničná
Klášterec nad Orlicí
Králíky
Kunvald
Letohrad

Lichkov
Líšnice
Lukavice
Mistrovice
Mladkov
Nekoř
Orličky
Pastviny

Písečná
Sobkovice
Studené
Šedivec
Těchonín
Záchlumí
Žamberk (sídlo sdružení)

Projekty a aktivity

Cyklotrasy
Projekt pro vytvoření cyklotras byl uveden již v roce 1999. Realizace proběhla až v roce
2002, kdy bylo vyznačeno cca 400 km cyklotras. Cykloturistiku sdružení podporuje dodnes.
Jistě téměř každému z regionu jsou známé žluté cykloturistické značky. Od roku 2003
spolupracuje Orlicko s dopravci a zřizuje dostupné cyklobusy. Většina cest je vedena horami,
díky tomu si může každý zvolit obtížnost trasy, kterou fyzicky zvládne. Sdružení spolupracuje
s dalšími spolky a institucemi jako např. Euroregion Glacensis a díky tomu se propojují trasy
a cyklostezky po celém pardubickém kraji.
Mezi lety 2007 a 2010 byla postavena cyklostezka z Letohradu, přes Lukavici, do Žamberka.
Poté 2011 – 2012 byla realizována cyklostezka z Červené vody do Králík.

Lyžařské běžecké trasy
Buková hora – Suchý vrch

V roce 2001 byla pořízena rolba na úpravu cca 50 – 80 km lyžařských stop na území jižní
části Orlických hor. V projektu je zahrnuto i informační centrum s prodejem občerstvení na
Červenovodském sedle, které je také jedním z nástupních míst. Každou zimu trasu navštíví
více než 70 – 90 tisíc běžkařů. V letech 2011 až 2002 byl na trasách realizován informační
systém, který se skládá z turistických značek, informačních tabulí, ale i interaktivním
webovým informačním systémem, který ukazuje informace jako udržované trasy, teploty,
apod. Trasy jsou navrhovány tak, že běžkař po cestě uvidí různé přírodní a jiné zajímavosti.
Králický Sněžník – Snieznik-Góry Bialskie

Tento projekt je výsledkem česko-polské spolupráce. Je spolufinancován v rámci Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013
z Evropského fondu pro rozvoj. Projekt zahrnuje celkové zlepšení a modernizaci běžkařské
infrastruktury včetně propagace (zahrnuje např. čtyřjazyčné brožury). Trasy jsou upravovány
v celkové délce 115 km, pomocí dvou rolb.

Další projekty Orlicka
Malé památky Orlicka

Region Orlicka obsahuje několik set drobných památek, převážně sakrálního charakteru
(křížky, sochy, kapličky, apod.). Toto území bylo však silně postiženo odsunem původního
obyvatelstva a po éře socialismu došlo k zásadnímu zhoršení jejich stavu. Projekt Malé
památky Orlicka se snaží tento problém řešit a tyto objekty postupně restaurovat. Jako příklad
uvádím například renovaci křížku u kostela v Českých Petrovicích.

Kladsko – Orlicko – Sněžník

Projekt je orientovaný především na podporu růstu cestovního ruchu. Mezi dílčí cíle patří
např. projekt Singltreky Orlicka (20 km singltrek s nástupním místem na Červenovodském
sedle), rozšíření parkoviště na Červenovodském sedle a další marketingové práce.
Informační systém Králické pevnostní oblasti

Tento projekt je zaměřený na naučné stezky, postupně vznikly 3: Naučná stezka Muzea čs.
opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda, Naučná stezka Vojenské historie – Králíky a Naučná
stezka Betonová hranice. Trasy jsou doplněny sjednocenými informačními tabulemi. Tyto
trasy byly na jaře 2015 sjednoceny a propojeny do jednoho logického celku.
Společný nákup energií

Sdružení obcí Orlicko společně se svazkem obcí Lanškrounsko provedlo na burze společný
nákup elektřiny a zemního plynu pro rok 2017. Ušetřilo se díky tomu téměř 10 milionů Kč.
Společný nákup komodit probíhá v rámci sdružení již od roku 2012.
Síť infocenter
Sdružení Orlicko má také několik informačních center. Konkrétně se jedná o: Informační
centrum Červenovodské sedlo, Turistické informační středisko Žamberk, Kulturní centrum
Letohrad, Turistické informační centrum Pastviny, Informační centrum Jablonné nad Orlicí,
Informační centrum České Petrovice, Evropský dům Králíky, Turistické informační středisko
Sněžník Dolní Morava, Informační středisko Lichkov a Informační centrum Čenkovice. Ve
všech infocentrech jsou dostupné různé brožury, mapy a další publikace, které vám usnadní
plánování případné turistiky.
Webové stránky Orlicko.cz
Sdružení má své vlastní webové stránky, na kterých lze nalézt spoustu informací. Například
v kategorii Turistika najdeme mnoho tipů na výlety, které si můžeme vyfiltrovat podle našich
představ. Najdeme zde i spoustu aktualit (např. aktuální informace o stavu lyžařských
běžeckých tras). Najdeme zde fotky, ale dokonce i videa z regionu. Na závěr bych také zmínil
běžkařské fórum, kam lidé píší své aktuální zkušenosti z běžkování, což je velmi nápomocné
při rozhodování, jestli se vydat na běžky nebo raději zůstat v teple domova.

Zdroje:
www.orlicko.cz

MAS Orlicko
MAS – „Místní akční skupina“ vychází z anglického názvu „Local Action Group – LAG“
Místní akční skupina je nezisková organizace. Jejími členy jsou zástupci obcí, měst,
neziskových organizací nebo také podnikatelů. Hlavním cílem je ochrana životního prostředí
a kulturního dědictví regionu. V neposlední řadě také plnění spolupráce s dalšími subjekty a
občany.
V rámci tzv. programu „LEADER“ se může nezisková organizace stát, za určitých podmínek,
žadatelem/příjemcem dotace. Tento program je realizován v České republice v rámci
Programu rozvoje venkova.
MAS Orlicko začala fungovat v roce 1992. Prvním problémem, který řešila, bylo znečištění
podzemních a povrchových vod, které bylo způsobeno ještě za socialismu.

Zdroj: https://www.google.com/search?q=mas+orlicko&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX66rQ8qrbAhUMESwKHRhZCVIQ_A
UICygC&biw=1280&bih=910#imgrc=kFlyyXQ5D_WYXM:

MAS Orlicko v průběhu let
1998 – 1999 – na území Orlicka byl zpracován první regionální strategický rozvojový plán
MAS Orlicko (první v České republice)
2000 – po tomto roce se rozvoj regionu Orlicka zaměřil na podporu ekonomiky a cestovního
ruchu
2002 – Sdružení obcí Orlicko získalo podporu projektu „Na běžkách Orlickem“
2004 – od tohoto roku jsou současně připravovány spolupráce se zemědělskými subjekty

Zdroje:
www.mas.orlicko.cz

Euroregion Glacensis
Příhraniční spolupráce mezi sousedícími regiony má v Evropě již dlouholetou tradici. Po
druhé světové válce docházelo v západní Evropě ke sjednocování právě za pomocí
příhraničních regionů, které se snažily zlepšit životní úroveň obyvatel. Některé země začali
navazovat styky až po pádu režimu či po vstupu do Evropské unie.

Evropská příhraniční spolupráce
Po druhé světové válce se střední a východní Evropa ocitla v izolaci, zatímco v západní
Evropě docházelo ke sjednocování. Příhraniční regiony se snažily přispět k obnově a rozvoji
v zaostalých regionech, chtěly zvýšit životní úroveň obyvatel a zajistit mír. V roce 1958 na
hranici mezi Německem a Nizozemskem byl založen euroregion Gronau - první vyspělá
forma příhraniční spolupráce.
V roce 1965 na mezinárodní konferenci v Basileji byl poprvé podán návrh založit sdružení
hraničních regionů. Po intenzivních přípravách roku 1971 založilo 10 hraničních regionů
Konferenci evropských hraničních regionů, která přijala jméno Asociace evropských
příhraničních regionů (AEBR). Tato organizace postupně navázala kontakty s Evropským
parlamentem, Evropskou komisí, Radou Evropy a s hraničními regiony.
Demokratický vývoj ve střední a východní Evropě v osmdesátých letech 20. století vytvořil
nový prostor pro příhraniční spolupráci. Německé příhraniční oblasti, které byly nejaktivnější,
postupně navázali kontakty s českými nebo polskými regiony.
Na území České republiky začaly vznikat první projekty příhraniční spolupráce počátkem 90.
let 20. století.
Základní myšlenka spolupráce
Důvod, proč regiony navazují kontakty za národními hranicemi, se mohou lišit. Tyto motivy
mohou být politické, sociální nebo ekonomické.
Například:






překonání vzájemných předsudků mezi obyvatelstvem příhraničních oblastí,
které jsou výsledkem historického dědictví
podpora hospodářství
podpora růstu životní úrovně
budování demokracie
překonání izolace

Spolupráce příhraničních regionů má tedy za cíl snížit rozdíly v dané oblasti a společnými
silami docílit hospodářského a sociálního sblížení.
CO JE EUROREGION?
Euroregiony jsou nadnárodním typem svazků či sdružení obcí a měst. Cílem euroregionu mezinárodního sdružení měst a obcí je především podpora a realizace projektů odrážejících
všechny formy spolupráce mezi smluvními stranami. Hlavním motivem sdružených měst
a obcí, které jsou zde zastoupeny svými místními představiteli veřejné správy, je odstraňování
nerovností mezi regiony na obou stranách hranice, vedoucí k postupnému vyrovnávání
ekonomického i sociálního rozvoje.

EUROREGION GLACENSIS
Název: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis
Zkrácený název: Euroregion Glacensis
Území, která zahrnuje: Česká republika, Polsko
Celková plocha: 8 351 km2
Počet obyvatel: 500.000
Počet obcí: 65
Datum založení: 5. 12. 1996
Euroregionu Glacensis je v současné době největší a současně nejstarší česko-polský
euroregion s nejdelší společnou hranicí, který byl založen podpisem smlouvy o vytvoření
česko-polského Euroregionu Glacensis 5.12.1996 v Hradci Králové. Sídlo sdružení je v
Rychnově nad Kněžnou, kde také působí sekretariát české části Euroregionu. Sídlem polského
sdružení a tím i sekretariátu polské části Euroregionu Glacensis je Kłodzko. Trvalým úkolem
Euroregionu Glacensis zůstává překonávání předsudků a bariér vytvořených v minulém
období, navrácení funkce státní hranice nejen jako konce suverénního území státu, ale
zejména jako mostu pro setkávání a spolupůsobení dvou národů, které využívají toto
specifické geografické položení k zajištění dynamického rozvoje a současně k vytvoření
společných trvalých prvků přátelského soužití obou národů.
ÚZEMÍ V EUROREGIONU GLACENSIS
Česká část euroregionu Glacensis leží při severní hranici s Polskem. Euroregion sousedí s
Euroregionem Nisa (Libereckým krajem) na západě a Euroregionem Praděd (Olomoucký
kraj) na východě. V české části se nachází horský masiv Krkonoš, Orlických hor,
Rychlebských hor, Králického Sněžníku a Jeseníků.
Na polské straně jsou to pak část Orlických hor a Králického Sněžníku, Stolové Soví (Góry
Sofie), Zlaté, Bystřické, Bialské a Bardské hory.
Území v České republice: na území okresů Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové,
Trutnov, Jičín, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Pardubice a Šumperk

Území v Polské republice: na území okresů kłodzki, ząbkowiski, wałbrzyski, strzeliński,
świdnicki, dzierżoniowski

Zdroje:
Asociace evropských hraničních regionů, dostupné z:
< http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php?id=cinnost-AGEG-AEBR>

https://www.euro-glacensis.cz/

http://www.mmr.cz

http://www.strukturalni-fondy.cz

Závěr, perspektivy cestovního ruchu
Společná seminární práce studentů 3. ročníku ústeckého gymnázia (třídy 3. A a 7. B)
potvrdila, že Orlickoústecko, stejně jako obecně východní Čechy, jsou regionem velmi
atraktivním pro cestovní ruch. Jde o kraj bohatý na přírodní zajímavosti i kulturní památky, se
slušně rozvinutou turistickou infrastrukturou. Je ovšem otázkou, zda se podaří další aktivity
cestovního ruchu v tomto území rozvíjet citlivou formou a skloubit je s jinými odvětvími
hospodářství, nebo budou zdejší krajinářské hodnoty výrazně poškozeny. Ohrožuje je
především výstavba dopravní infrastruktury (např. modernizace R 35) či průmyslových areálů
na „zelené louce“. Vzhledem k nestabilitě ve světě význam rekreačního potenciálu naší
krajiny bezpochyby poroste. A to jak pro návštěvníky z ciziny, tak pro nás samotné.

Literatura a další zdroje
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