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Vážená čtenářko, vážený čtenáři,

držíte v rukou publikaci, která si Vás dovoluje uvést do turistické oblasti Or-

lické hory a Podorlicko. Do přívětivé krajiny setkávání ohraničené na severu 

zvlněným pásem Orlických hor, které přechází přes Bystřické hory do polské 

Kladské kotliny. Do krajiny otevřené na jihozápadě českým nížinám širokým 

údolím spojených řek Tichá a Divoká Orlice, do kraje, který se na východě 

potkává s Moravou. 

Celá oblast si přes staletí osídlení zachovala původní přírodní ráz, 

a proto zde vedle zámeckých a městských parků i udržovaných venkovských 

zahrad najdete bukový prales, chráněnou krajinnou oblast, či přírodní par-

ky a rezervace, jimiž provází naučné stezky. Mírné kopce protkané pěšími 

trasami, hustou síť cyklotras a cyklostezky vedoucí podél řek uvítají rodiny 

s dětmi, rekreační turisté i senioři. Adrenalinové aktivity zde snadno objeví 

i milovníci napětí a sportovního vyžití. 

Romantici svá zákoutí najdou nejen ve vyšších partiích hor a bohatých le-

sích, ale také u meandrů řek vinoucích se údolími, při projížďkách na loďkách 

po rybnících a přehradách nebo na tajemných zříceninách starých hradů.

Informace pro své putování naleznete v desítkách infocenter. A když pře-

sto v horských lesích náhodou zabloudíte, možná Vám správnou cestu ukáže 

sama princezna Kačenka, vládkyně Orlických hor. A v zimě Vás ze závějí 

vytáhne Rampušák.

Přejeme Vám při pobytu v naší turistické oblasti mnoho krásných a zajíma-

vých zážitků, chvíle pohody, relaxace a možná i vznik nových přátelství. Věří-

me, že se do naší oblasti rádi vrátíte, protože naši pestrou turistickou nabídku 

ochutnat jednou nestačí…
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Přívětivá a mírná příroda, současně velmi rozmanitá, kra-
jina horských strání s dalekými výhledy i širokých říčních 
niv, krajina upravených obcí a čistých měst, to vše charak-
terizuje oblast Orlických hor a Podorlicka.  

Táhlý hřeben hor se z nížin zvedá jen pozvolna, snad aby nevylekal své 

malé návštěvníky. Jen málokde jsou prudké strže či ostré kamenné vrcholy, 

zdejší krajina je přátelská k rodinám s dětmi i k seniorům. Ale kdo hledá trasy  

s náročným a civilizací téměř nedotčeným terénem, při přechodu hřebenů 

hor Orlických a sousedních polských hor Bystřických neodejde zklamán.

Pro relaxaci, odpočinek a nenáročnou turistiku v rovinatém terénu je jako 

stvořené podhůří se svými zámeckými a přírodními parky, s procházkovými 

okruhy kolem rybníků a řek.  Všude na svých výletech objevíte krásné přírod-

ní scenérie, malebnou krajinu se stužkami vodních toků. Je tak snadné si na-

plánovat celodenní pohodový výlet, stejně jako si zvolit náročná stoupání. 

K ochraně pozoruhodně zachovalého krajinného celku tvořeného hřebe-

nem Orlických hor byla vyhlášena chráněná krajinná oblast a další maloploš-

ná chráněná přírodní území - parky, rezervace a památky. Přírodní park Or-

lice ochraňuje okolí toků Tiché a Divoké Orlice s množstvím starých říčních 

ramen obklopených mokřinami, loukami a zbytky lužních porostů. 

Poznávat krásy panenské přírody lze na mnoha naučných stezkách zří-

Přírodou vlídných hor

Skalní hřiby

rašeliniště Zieleniec

zených po celé oblasti. Provedou vás ptačím územím, pralesem, roman-

tickým údolím řek, po hřebenech Orlických hor, kolem rybníků a potoků. 

Naučí vás poznávat vzácné místní živočichy a rostlinstvo nebo i geologické 

poklady. Na samotném hřebenu najdete jednu z nejvýznamnějších přírod-

ních rezervací České republiky, Bukačku. Pro svoji druhovou pestrost je 

nazývána botanickou zahradou Orlických hor. A staleté soužití člověka 

s přírodou si potvrdíte třeba na naučné stezce o historii sklářské výroby 

v Orlických horách.

Stolové hory

Suchý vrch – Buková hora

Objevujte krásy přírody na území CHKO Orlické hory a poznejte ojedinělá zákoutí v přírodním parku 

Orlice, v národní přírodní rezervaci Bukačka se zakrslým bukovým pralesem a rašelinní loukou, v řadě 

přírodních rezervací, kde vás informační panely na označených stezkách a chodnících nejen poučí, ale 

také bezpečně dovedou do cíle. Díky naučným stezkám poznejte zdejší oblast od nejvyššího vrcholu 

hor, Velké Deštné, až po údolí kolem soutoku Orlice Tiché a Divoké. Seznamte se s jedinečnou přírodou 

okolí Lanškrounských rybníků, opukových skal v Pelinách kolem Tiché Orlice nebo u Zemské brány, kde 

řeka Divoká Orlice vstupuje z Polska do Čech. Na sklářské naučné stezce hledejte nevšední suvenýr 

v podobě skleněných střípků ze starých sklářských hutí.

Zieleniec - rašeliniště (Bystřické hory)

Přírodní rezervace pod Zieleńcem s rozsáhlým rašeliništěm a s největším 

porostem borovice blatky. Je zde dodnes zachována unikátní fl óra 

z doby ledové. Prameniště Divoké Orlice. (www.ziemia-klodzka.pl)

Bratrská lípa v Kunvaldě Turistické značení na Mezivrší Zemská brána

řeka OrliceLanškrounské rybníky

Bludné skály

NPR Bukačka
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Hory, hluboké lesy, jezírka a lesní tůně byly od nepamě-
ti opředeny bájemi a pověstmi. Tajemnými příběhy jsou 
zahaleny středověké hrady, zámky, kostely, staré mlýny 
a temná zákoutí. Stopy po skutečných či mystických po-
stavách lze u nás hledat u Ledříčkovy skály, na Pašerácké 
lávce nebo ve starobylém kostele. Na zámcích strašívá bílá 
paní, v zámeckých grotech se schovává drak a dokonce 
i v kašně občas přebývá vodník.

Pohádkové příběhy Orlických hor střeží princezna Kačenka a dobrý duch 

hor Rampušák. Nepouštějí do své pohádkové říše žádné zlé síly, Zlobu ani 

Zášť. Pečují a hlídají svoji Kačenčinu pohádkovou říši pro malé i velké ná-

vštěvníky. Jejich přáním je, aby se tu každý cítil jako v pohádce. Při putování 

pohádkovým královstvím můžete potkat samotnou princeznu Kačenku i její 

pomocníky, kteří jsou pohádkovými patrony obcí její říše.

Jednou za rok, v září, se schází s návštěvníky hor Kačenka doprovázená 

svými patrony, aby se rozloučila s létem a předala zimní vládu nad horami 

Rampušákovi. A v březnu si ji zase od něj převezme. 

 A jak to bylo s pašeráky, vodníky a skřítky ve zdejších lesích a horách se 

dočtete v pohádkových knížkách z Orlických hor.  

Pohádková říše Kačenky a Rampušáka

Muzeum dinosaurů Kletno

Prožijte se svými dětmi nevšední chvíli v zahradě pohádek v Międzygórze, při putování po Kačenčině 

pohádkové říši s vandrovní knížkou za některou z pohádkových postav, při strašidelných prohlídkách na 

zámku v Letohradě nebo při prohlídkách v dobových kostýmech na zámku v Potštejně. 

Atmosféra staré školy na vás dýchne v muzeu řemesel v Letohradě.  V Rychnově nad Kněžnou můžete 

obdivovat v muzeu hračky a panenky, s postavami z románu Karla Poláčka Bylo nás pět se setkáte  při 

procházce městem se Zilvarem. 

Zahrada pohádek – Międzygórze

Dřevěné pohádkové postavičky, Červená Karkulka, včelka Mája, Sněhurka 

s trpaslíky a mnoho jiných hrdinů pohádek v krásné přírodní zahradě plné

kvetoucích rostlin.

www.pttkmiedzygorze.ta.pl

Bylo nás pět – Rychnov nad Kněžnou muzeum hraček v Rychnově nad Kněžnou

socha učitele národů Jana Ámose Komenského v Kunvaldu

zahrada pohádek v Międzygórze

Kačenčina pohádková říše
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Vzbuzují v nás obdiv k řemeslné a umělecké dovednosti 
starých mistrů. Hledáme v nich semknutí s tradicí i inspira-
ci. Vypráví o dávné době středověkých rytířů i loupežníků, 
ale také o době vznešené renesance a bohatého baroka.

 Na hraničních kopcích Orlických hor a Podorlicka se skrývají místa opře-

dená tajemstvím a pověstmi o pokladech, zříceniny středověkých hradů, 

fragmenty hradeb nebo obranné věže strážící průchody krajinou. Členitost 

Orlických hor a malebnost krajiny jeho podhůří již v dávných dobách přiměla 

majitele panství budovat zde svá obranná a později reprezentativní sídla. 

Jejich výstavba se časem posunula do údolí, do přístupnějších a úrodnějších 

míst kolem řek Divoké i Tiché Orlice. Dodnes se tu tyčí honosná a okázalá 

sídla šlechtických rodů i významných měšťanů. Připomínají nám lesk a slávu 

doby monarchů a představují klenotnici kulturního dědictví. Střeží doklady 

dávných dob. 

Správním centrem oblasti a reprezentativním sídlem rodu Pernštejnů byl 

svého času hrad Potštejn, sousední hrad Litice nad Orlicí vlastnili králové Jan 

Lucemburský, Karel IV. i Jiří z Poděbrad. Opočenskému zámku vtiskli ojedi-

nělý architektonický vzhled významní evropští stavitelé a zámecké prostory 

skrývají sbírky dobových zbraní a trofejí. Mnohá sídla jsou přístupná veřej-

nosti a snoubencům nabízejí splnění snu o romantickém svatebním obřadu.

Rodová sídla

zámek Rychnov nad Kněžnou

 

Vypravte se po stopách historie při prohlídkách zámků v dobových kostýmech v Potštejně nebo při 

nočních strašidelných prohlídkách v Letohradě, kde potkáte bílou paní nebo vodníka. Staňte se svědky 

hradních rytířských soubojů pod dohledem Jiřího z Poděbrad a jeho doprovodu nebo sokolnických 

ukázek dravců v Liticích nad Orlicí. 

Na častolovickém panství paní hraběnky Diany relaxujte po prohlídce zámku v zámeckém parku 

a v tamní minizoo nakrmte zvířátka domácí i exotická. Svoje putování za historií můžete zakončit 

v zámeckých cukrárnách na nádvořích zámků Potštejn nebo Častolovice v příjemném stylovém 

prostředí.

Potštejn
Toto romantické místo na řece Divoká Orlice zdobí současně dvě 

pamětihodnosti, zámek i hrad. Hrad Potštejn byl založen patrně před 

r. 1287 jako mohutný gotický hrad, jeden z nejpevnějších v celé podorlické 

oblasti. Jeho majitel ale v jeho zdech tak dlouho hledal poklad, až hrad 

celý rozbořil. Zámek Potštejn byl postaven v letech 1749–1755 podle 

vlastního návrhu majitele. V jeho zdech se mohou děti bát v Bubákově. 

(www.potstejn.cz)

zámek Letohradhrad Litice nad Orlicí zámek Doudleby nad Orlicí

zámek Častolovice

kontakty

hrad Potštejn

zámek Opočno
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muzeum Villa Nova Uhřínovmuzeum hraček Rychnov nad Kněžnou
muzeum Deštné 
v Orlických horách 

Každé město vám představí ve svých muzejních expozicích a výstavních síních historii nejbližšího okolí. 

Za tématickými sbírkami zavítejte do muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou, krajky ve Vamberku, 

řemesel v Letohradě, turistiky a sportu v Deštném v Orlických horách, hasičského v Žamberku, muzea 

papíru v Dusznikách Zdrój, zápalek v Bystrzyci Klodzkej či etnografi ckého v Polanici Zdrój. Objevte 

řemeslné zpracování fi gurek Utzova betlému v Olešnici nebo stavbu středověkého skanzenu ve Villa 

Nova v Uhřínově.

muzeum řemesel Letohrad

Utzův betlém v Olešnici

domek Prokopa Diviše v Žamberku

muzeum Žamberk

unikátní dokonalost pohybu jeho fi gurek. Tradiční výstava stovek betlémů 

v adventním čase nabízí průřez betlémářstvím regionu Orlických hor a Po-

dorlicka. K vidění jsou práce z nejrůznějších materiálů, betlémy staré až 250 

let, ale také ty současné. 

Putování po Orlických horách a Podorlicku i po Zemi 
Kladské se může snadno stát výletem do historie starých 
řemesel a života našich prababiček a pradědů. V horské, 
méně úrodné oblasti se rozvíjela drobná řemesla a v pod-
hůří se dařilo více zemědělství. 

V horských chalupách se většinou tkaly látky, vyráběly knofl íky, koše 

a keramika. Věhlas této oblasti získala sklářská výroba místních hutí, jejichž 

výrobky vlastnila téměř každá zámožná rodina v celé monarchii. Vyhledáva-

ná byla také paličkovaná krajka, kterou vyráběly ženy a děvčata snad v kaž-

dé chalupě. Něžné krajkové motivy zdobily nejedny šaty, rukavičky, klobouky 

i paraplíčka žen a slečen.

Nejrozsáhlejší sbírky řemeslných dílen v České republice představuje 

jedinečné muzeum řemesel. Dovednosti našich předků si můžete vyzkoušet 

na akci Řemeslnická sobota v jeho areálu. A jinde, ve starém mlýně z roku 

1605, se nejen seznámíte s jeho historií, ale třeba si sami vyrobíte papír 

starou technikou. Do středověku a života starých osad přenese skanzen Villa 

Nova v Uhřínově, kde poznáte výstavbu osady na principu archeologického 

experimentu s využitím starých technologických postupů a nástrojů dané 

doby. Dokladem šikovnosti místních řezbářů, kteří uměli řemeslně zpraco-

vat dřevo ze zdejších lesů, je Utzův betlém. Celoročně můžete obdivovat 

Muzea – sběratelé minulého času

muzeum krajky Vamberk

muzeum papíru Duszniki Zdrój

kontakty

muzeum Lanškroun
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Skrývají v sobě příběh poučný i zajímavý. Uchvacuje nás 
řemeslné zpracování a nadčasová funkčnost starého mlý-
na, zájezdního hostince nebo betonových kolosů. Jsou 
to technické památky, které nám připomínají lepší i těžké 
časy naší historie.

V pohraničních Orlických horách byl v letech 1936 – 38 vybudován jeden 

z nedokonalejších pevnostních systémů v Evropě, který však nikdy nebyl 

využit ke svému účelu. Mohutné podzemní vojenské tvrze ční jen nepatr-

ně nad okolní terén. Působí nenápadně, a přesto skrývají tuny betonu, ki-

lometry zdánlivě nekonečných tunelů, rozlehlé sály a sklady. Na obranné 

linii této hranice se setkáme s mnoha betonovými samostatnými sruby, po-

zorovatelnami a lehkými objekty zvanými „řopíky“. Staly se svědky velkého 

úsilí a odhodlání jeho budovatelů, ale také velkého zklamání jeho obránců. 

Seznamte se s nedokončeným příběhem betonové hranice, jehož kapitoly 

nebyly dopsány. 

Hlouběji do historie technických vymožeností nás zavede zájezdní hosti-

nec Krčma a Maarův mlýn. Po staletí byla Krčma lanškrounským společen-

ským střediskem a je jedním z nejstarších soustavně provozovaných hostin-

ců v Evropě. Od roku 1568 až dodnes zůstala oblíbenou zájezdní krčmou.  

Historickou lidovou stavbou je Maarův mlýn, jehož existence byla písemně 

potvrzená v druhé polovině 14. století. Je kompletní klasickou sestavou čes-

kého čtyřposchoďového vodního mlýna. Majitelé vás rádi po objektu prove-

dou a přidají praktickou ukázku mletí obilí i tajemný příběh z jeho historie.

Najděte si svůj regionální výrobek a odvezte si dárek, kte-
rý se zrodil v Orlických horách a Podorlicku nebo vyzkou-
šejte regionální recept.

Výrobky a produkty pocházející z regionu Orlických hor a Podorlicka jsou 

označeny značkou Orlické hory - originální produkt ®. Značené výrobky musí 

přispívat k dobrému jménu regionu, proto musí být dostatečně kvalitní a vy-

robené tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin. To vše ocení jak 

turisté, kteří si chtějí pořídit pravý a kvalitní suvenýr z Orlických hor, ale také 

místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit „svého” místního výrobce. 

Výrobky se značkou Orlické hory - originální produkt ®: 

Synovská jablíčka• 

Brašnářské výrobky• 

Včelí produkty• 

Rokytnické pečivo• 

Keramické výrobky• 

Tkané výrobky• 

Košíkářské výrobky• 

Mák modrý• 

Přírodní ovocné • 

pálenky

Líšeňský chléb• 

Sváteční koláčky• 

Dřevěné hračky• 

Šperky z ručně paličkované krajky• 

Rychnovská piva• 

Ručně paličkovaná krajka• 

Biobrikety• 

Biozelenina• 

Vitráže a dekorace tiffany • 

technikou

Lidové kroje a dobové • 

oděvy

Ryby z podhůří Orlických hor• 

Dřevěný štípaný šindel• 

Technické památky Regionální výrobky

Jabkancová pouť v České Třebové

 

Odhalte význam „Betonové hranice“ v tvrzích Bouda a Hanička, v pevnosti Skutina, malých bunkrech 

a v celém systému předválečného opevnění, které sice nikdy nemohly naplnit svoji obrannou úlohu, ale 

zůstaly tichými svědky jedné etapy naší historie. Obdivujte dovednost starých řemeslníků při návštěvě 

kulturní technické památky Maarův mlýn v Písečné nebo pohostinnost lanškrounského zájezdního 

hostince Krčma, který své návštěvníky vítá již od 16. století. 

Krčma LanškrounMaarův mlýn v Písečné

viadukt Lewin Kłodzki

pevnost Hanička

regionální receptykontakty

Štípané hračky z Výprachtic
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Člověk vždy záviděl ptákům jejich pohled na svět. Snad 
proto vyhledával místa s dalekým výhledem a později si 
obzor rozšiřoval stavbami věží, vyhlídek a rozhleden.

Zvlněné území Orlických hor a Podorlicka člověka přímo vybízí, aby vy-

stoupal na vrchol kopce a rozhlédl se do kraje. S rozvojem turistiky se tato 

místa stále častěji stávala vyhledávanými cíli nedělních výletů a procházek. 

S postupným rozvojem lidského umu – ale také s nárůstem bezpečí a vol-

ného času - se měnily strážní věže na rozhledny a na vyvýšených místech 

začaly vyrůstat vyhlídkové věže dřevěné, kamenné, ale i betonové. Postave-

na tak mohla být ve třicátých letech 20. století i rozhledna na Suchém vrchu, 

která dodnes slouží návštěvníkům a poskytuje výhled na Krkonoše, Jeseníky 

i střední Moravu. 

Na vyhlídkových místech najdeme pečlivě projektované menší dřevěné 

stavby s krytými vyhlídkovými ochozy, málokdy jsou jednoduše zhotoveny 

z dřevěných kůlů a opatřeny žebříkem. Nezřídka jsou rozhlednami technické 

kovové věže, které plní telekomunikační funkci. V oblasti najdete více než 

desítku rozhleden a stále se plánují nové.

 Každá má své kouzlo a svůj příběh. Jsou romantickým místem našich 

zastavení na toulkách krajinou. Vyhledáváme je, protože poskytují přesah 

za obvyklé obzory?

Vyhlídky za obzor

 

Vychutnejte si malebnou krajinu oblasti Orlické hory a Podorlicko z ptačí perspektivy z vyhlídkových míst 

Koruna, Zakletý, Doskočilova vyhlídka, Faltusův kopec, vamberská chata Na vyhlídce, ze zřícenin hradů, 

hradních věží a hlavně z rozhleden nebo při letu ve sportovních letadlech startujících mj. z letišť v Ústí 

nad Orlicí a Žamberka.

rozhledna Osičina

rozhledna Trójmorski Wierch / Klepáč

rozhledna Skuhrov nad Bělou rozhledna Andrlův chlum

rozhledna Vrbice

kontakty

rozhledna Kozlovský kopec

rozhledna Suchý vrch

rozhledna Lázek
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K poutním místům mnozí vzhlíží s pokorou a důvěrou. 
Vyhledávají v nich útěchu, porozumění, uzdravení i od-
povědi. Místa v krajině, která spojují věřící, jsou nedílnou 
součástí naší historie po celou dobu lidské existence. 
V oblasti Orlických hor a Podorlicka se setkávaly různé 
víry a dodnes zde zanechaly své stopy.  

Při putování Orlickými horami a Podorlickem si povšimnete desítek bo-

žích muk, křížků, soch, které vás budou doprovázet k větším sakrálním stav-

bám. Od malých kostelíků, kapliček, křížových cest, farních kostelů až po 

monumentální chrámy, ale také židovské synagogy a ohely. Na jejich stavbě 

a výzdobě se podíleli významní evropští a místní umělci své doby i místní, 

lidoví malíři a řemeslníci. Pouť za hranice do Země Kladské duchovní obzory 

ještě rozšíří.

K pomyslným nebesům vystoupejte na poutní místo Homol po schodech 

lemovaných balustrovým zábradlím se sochařskou výzdobou a rozjímejte 

v barokním kostelíku uprostřed malého hřbitova. Jedinečný kostel a vyhle-

dávané poutní místo najdete v Neratově, v klidném koutě Orlických hor, 

v místě předurčeném k motlitbám, rozjímání a k setkávání věřících na po-

mezí Čech a Kladska. Návštěva tohoto poutního cíle je neobvyklostí stavby 

velmi inspirativní i pro ty, kteří se zajímají o historii a památky. 

Místa setkávání s vírou

bazilika Wambierzyce

Po stopách židovství v oblasti Orlických hor a Podorlicka vás provedou do-

kumenty v Židovském muzeu a památníku Karla Poláčka, stejně jako ná-

vštěva židovského hřbitova nebo prohlídka synagogy připomínající téměř 

půltisíciletou historii židovské obce v této oblasti.

Svoji historii začala psát v podhorském pohraničí jednota bratrská a část 

svého života zde pobýval její poslední biskup Jan Ámos Komenský. Před 

svým nedobrovolným odchodem do polského Lešna a poté do dalších ev-

ropských měst zde napsal první část svého významného díla Labyrint světa 

a ráj srdce. Vy si labyrint, jenž vyrostl ze země na místě, kde učitel národů 

knihu napsal, můžete dokonce sami projít.

 

Rozjímejte na poutních místech Neratov, Wambeřice, Mariánská hora u Lanškrouna, Homol, Rokole 

u Olešnice nebo Kunštátská kaple, ale také v kostelech a kaplích měst a obcí Orlických hor 

a Podorlicka.

Zavítejte za židovskými památkami, na židovské hřbitovy v Dobrušce, Podbřezí nebo Žamberku, do 

Židovského muzea Podorlicka a památníku Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou, do synagogy 

v Dobrušce. Zastavte se a zavítejte za učitelem národů, J. A. Komenským, a jednotou bratrskou do 

Kunvaldu. Nebo do Lanškrouna za známým farářem Zbigniewem Czendlikem.

Wambierzyce (Polsko)
Známé poutní místo nalézající se na úbočí Stolových hor. Bazilika 

Navštívení Panny Marie postavená v letech 1715–1720 ve slohu 

italského baroka s monumentálním schodištěm má bohatou barokní 

malířskou a sochařskou výzdobu. V roce 1936 byla papežem Piem 

XI. povýšena na Baziliku minor. Křížová cesta, která patří k největším 

a nejkrásnějším v Evropě, má 79 zastávek, jež pocházejí z 18. a 19. 

století. (www.wambierzyce.pl)

synagoga v Dobrušce kostel Nejsvětější Trojice Rychnov nad Kněžnoužidovský hřbitov v PodbřežíDomek Na Sboru v Kunvaldě

poutní místo Homol

kontaktyMariánská Hora u Lanškrouna

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově
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Jako modré stuhy se vinou územím Orlických hor a Po-
dorlicka dvě sestry, řeky Divoká a Tichá Orlice, aby se 
u Týniště nad Orlicí spojily v jednu a spolu tak opustily 
kraj, když předtím daly horám jméno. Každá ze sester vy-
práví svůj příběh, každá má jiný úkol, ale obě jsou pod 
ochranou Přírodního parku Orlice. To proto, že obě Orlice 
jsou vodohospodářsky významnými řekami s velmi čistou 
vodou a ojedinělou přírodou v jejich okolí.  

Divoká Orlice pramení v rašeliništi u polského Zieleniece a do Čech si 

prodrala cestu rulovými skalami v místě nazývaným Zemská brána. Její bal-

vanovité řečiště tu dostává romantický nádech, zvlášť když ji vzápětí překra-

čuje Pašerácká lávka. Horská bystřina je na své cestě svázána u Pastvin 

hrází přehrady. Vodní nádrž skýtá řadu příležitostí pro letní rekreaci, sporty 

a radovánky. Dále po proudu řeka obkrouží hrady Litice a Potštejn, pokraču-

je kolem tří zámků k soutoku se svou sestrou přes Kostelec nad Orlicí. Odtud 

již lze vždy sjíždět řeku. Tichá Orlice pramení pod vrcholem Jeřáb, nejnižší 

tisícovkou Česka, pak kolem vojenských pevností u Králík a přes Jablonné 

nad Orlicí spěchá údolím cyklo&in-line království mezi Letohradem, Ústím 

nad Orlicí a Chocní, odkud koryto umožňuje sjíždět řeku až k soutoku. Čisto-

ta vody v řekách zajišťuje bohatství ryb a tedy i jejich úspěšný lov. Rybaření 

Vodními světy

na českém území je povoleno pouze s předepsanými rybářskými doklady ve 

vymezených revírech na řekách a Pastvinské přehradě. Oproti tomu Polsko 

nabízí vedle řek mnoho uměle zbudovaných míst k rybaření, kde není třeba 

zvláštních dokladů a uspokojí náročného rybáře i začátečníka – amatéra. 

Loviště jsou převážně pstruhová, čistá, napájená z horských potoků a řek. 

Zpravidla si můžete svůj úlovek na místě nechat gastronomicky zpracovat 

podle regionálního receptu.

Koupaliště a aquaparky v celé oblasti poskytují útočiště v horkých letních 

dnech a místa pro relaxaci při putování za dalšími krásami oblasti Orlické 

hory a Podorlicko.

 

Vyzkoušejte rybaření na řekách Dědina, Kněžná, Tichá a Divoká Orlice, Rokytenka, Třebovka. 

Užijte si vodních radovánek nebo lenošení u vody u Pastvinské přehrady, u Lanškrounských rybníků, 

v aquaparcích a na koupalištích, vodních sportů při sjíždění řek Tiché a Divoké Orlice nebo při projížďkách 

na loďkách v areálu Cakle u Ústí nad Orlicí, na Pastvinské přehradě, v Opočně i Lanškrouně.

Lowisko Kamieńczyk Tichá Orlice - Brandýs nad Orlicí Divoká Orlice u Zemské brányrybník Broumar – Opočno

Lanškrounské rybníky lázně Polanica Zdrój Pastvinská přehrada

kontakty
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Pohádkové trasy naleznou v Orlických horách a Podor-
licku příznivci kol a koleček. Území je protkáno pavuči-
nou cyklotras a cyklostezek. Tu svoji si podle náročnosti 
a svých sil najde opravdu každý, rekreační i trénovaný 
cyklista. Po rovinatých cestách údolím řek budou bezpeč-
ně jezdit i malé děti, milovníci náročné cyklistiky si vybe-
rou z horských a dálkových tras.  

Unikátním turistickým lákadlem Orlického cyklo & in-line království je síť 

cyklostezek, která vede nádherným údolím Tiché Orlice a Třebovky. Rozbíhá 

se z Ústí nad Orlicí desítky kilometrů na všechny strany. Kvalitní asfaltový 

povrch a minimální převýšení ocení především in-line bruslaři, rodiče s ma-

lými dětmi a vozíčkáři. 

Cyklotrasy provedou městy a obcemi, kolem hradů a zámků, podél řek 

i Pastvinské přehrady, do nejvyšších partií Orlických hor až k chatě na Šerli-

chu a po nejkrásnějších místech CHKO Orlické hory i přírodních rezervacích 

podhůří. 

Hřebenová trasa vede po úžasném temeni Orlických hor a je královským 

zážitkem. Sedlo vašeho kola se při ní stane rozhlednou, z níž nahlédnete do 

východních Čech i Kladské kotliny. Přes česko-polské hranice, přes rozvodí 

Labe a Dunaje, kolem Orlice Tiché i Divoké vás provede silniční trasa vychá-

Orlické cyklo & in-line království

zející z města Zemské koruny. Příznivce vícedenního putování potěší trasa 

Orlická putovní, která donutí zůstat v sedle kola téměř celý týden a poznat 

přitom větší část česko-polského regionu.

Objevte romantiku cykloturistiky v Orlických horách a jejich podhůří díky 

husté síti značených cyklotras a také po cyklostezkách. Do výchozích míst 

cykloturisty pohodlně přepraví cyklobusy. Nebo z těchto tras odbočte na 

neznačené cesty a užijte si pocit obklopení divočinou v lůně polských Bys-

třických hor.

 

Každý víkend a o svátcích je pro přepravu turistů a jejich kol zajištěn provoz cyklobusů. A ti, kteří chtějí 

jet se svými přáteli mimo jízdní řád, si mohou v Orlických horách přivolat radiobus. 

Do Orlického cyklo & in-line království můžete přijet i vlakem a hned z jeho zastávek vyzkoušet přes 

60 km cyklostezek vinoucích se údolími Tiché Orlice a Třebovky mezi Žamberkem a Ústím nad Orlicí, 

Chocní, Vysokým Mýtem nebo Českou Třebovou. Můžete také projet 60 km horský okruh téměř bez 

námahy po paralelních hraničních silničkách vedoucích mezi českými Orlickými a polskými Bystřickými 

horami podél Divoké Orlice, která tvoří státní hranici téměř od svých pramenů až po Zemskou bránu. 

Cyklo Glacensis
Největší mezinárodní cykloturistická akce česko-polského příhraničí 

podporující regionální cestovní ruch. Stala se zahajovací událostí 

cykloturistické sezóny na česko-polských hranicích. Při svém dvoudenním 

putování sjíždějí do cíle účastníci z osmnácti měst pravidelně třetí pátek 

v měsíci květnu.

kontakty
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Sluneční zimní den, lehký mráz a sníh. Není nic lepšího 
pro milovníky zimní pohody. Jen vyrazit na upravený svah 
či do stopy.  

Oblast Orlické hory a Podorlicko má pro příznivce zimního šílenství připra-

vena velká zimní střediska ve vyšších partiích hor, ale i v příznivých místech 

v podhůří. Pestrost a různá náročnost sjezdových tratí umožňuje potkat na 

svazích lyžaře různého věku, od malých dětí po aktivní seniory. Na menších 

stráních se mohou lyžařským dovednostem pod dohledem zkušených in-

struktorů učit děti. Odvážní a zdatní lyžaři sjíždějí sjezdovky různé obtížnosti 

a svůj pobyt ve skiareálech si zpestří třeba snowtubingem.

Mírnost horského terénu Orlických hor umožňuje milovníkům bílé stopy 

projet na běžkách stovky kilometrů strojově upravovaných běžeckých lyžař-

ských stop různé obtížnosti a poznávat krásná partie horské přírody. 

 Známé zimní středisko Orlických hor se každoročně stává dějištěm ly-

žařského klání s mezinárodní účastí, kam si rád přijede zalyžovat i prezident 

republiky. 

Na konci dne se všichni milovníci zimního sportu sejdou v malých hospůd-

kách a kavárnách, aby se ohřáli u horkého čaje, podělili se o zážitky a těšili se 

na další den zimních radovánek.

Zimní sporty

Zalyžujte si ve známých lyžařských střediscích v Deštném v Orlických horách, v Čenkovicích, 

v Červené Vodě, v Českých Petrovicích nebo v Říčkách v Orlických horách, a vyzkoušejte i další zimní 

radovánky ve snowparcích nebo běžecké lyžování ve středisku Buková hora – Suchý vrch, Deštné 

v Orlických horách nebo v Říčkách v Orlických horách, kde na vás čeká celkem 150 km strojově 

upravovaných stop a značených tras. 

Na výchozí místa běžeckých tras vás pohodlně přepraví víkendové skibusy.

Zieleniec
Je největším zimním střediskem walbřišské oblasti v Polsku. 

Vyzkoušet je zde možné třicet vleků a šestisedačkovou lanovku. Na 

dvanácti sjezdovkách čeká večerní lyžování. V areálu je snowpark 

a snowboardová rampa a několik velkokapacitních parkovišť. 

www.zieleniec.pl

kontakty
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Čistý vzduch a malebná příroda oblasti Orlické hory a Po-
dorlicko dovoluje návštěvníkům aktivně relaxovat a cítit 
se jak znovuzrození. Pobyt a aktivní odpočinek v otevřené 
přírodě bude blahodárně působit na vaše tělo i duši a svý-
mi stále novými pohledy zabaví víc než uzavřené posilov-
ny a cvičební sály.

Horská krajina přecházející kopcovitým podhůřím do nížin nabízí pestrou 

mozaiku sportovních aktivit. Celou oblast můžete projet na kole po cyklotra-

sách i cyklostezkách. Na nich si po většinu roku i zabruslíte na in-linech. 

Připraveny jsou pro vás horské koloběžky. Vyzkoušejte terénní tříkolky i mo-

tokáry. Sjezdovky v létě sjíždějte na travních lyžích, horských kárách nebo 

v zoorballu. Odvahu a soustředěnost trénujte na horolezeckých stěnách 

a v lanových parcích. 

Teenageři mohou otestovat různé rampy a překážky několika skateparků. 

A pro ty nejmenší jsou všude připravena dětská a někde i dopravní hřiště. 

Relaxovat můžete také u vody nejen při opalování, ale při aktivním vytrva-

lostním plavání v Pastvinské přehradě. Zařádíte si na tobogánech v aqua-

parcích. Při nepříznivém počasí zavítejte do krytých plaveckých bazénů. 

Vykoupáte se tu i v mořské vodě. Po celé oblasti jsou pro vás připraveny 

Zážitky pro každý den

tenisové, volejbalové či beachvolejbalové kurty, víceúčelová hřiště, bowlin-

gové a minigolfové dráhy.

Nevšedním zážitkem může být pro celou rodinu projížďka na koních či 

v kočáře po cestách mezi lukami, poli a lesy přívětivé turistické oblasti Or-

lické hory a Podorlicko.

Nezáleží na tom, jakou aktivitu si pro svůj odpočinek vyberete, ale jak se 

budete cítit. Pohoda a klid kraje Orlice na vás převede svou pozitivní energii 

a vy se u nás opět najdete …

 

Přijďte aktivně odpočívat do adrenalinových a lanových parků v České Třebové, na Pastvinách, 

v Nekoři, Deštném či v Říčkách v Orlických horách, v Rychnově nad Kněžnou, na horských koloběžkách 

při sjezdu ze Suchého vrchu nebo na kárách v Českých Petrovicích a Čenkovicích či při lanování v areálu 

Cakle. Nevšedním zážitkem může být projížďka horskou krajinou na koňském hřbetu na značených 

hipostezkách okolo Lanškrouna nebo projížďky na motokárách v Rychnově nad Kněžnou. Aktivní zážitky 

čekají děti v Pingvin parku v České Třebové nebo ve skateparcích  po celé oblasti. Odvážní mohou 

vyzkoušet paintball ve Verměřovicích, Bystřeci nebo Týništi nad Orlicí či letní sáňkařskou dráhu v polské 

Polanici Zdrój.

kontakty

Koně – Polsko
Ziemia Kłodzka je rájem milovníků koní. Malebnost této krajiny zvlášť

vynikne z koňského sedla. Početná stáda koní jsou v Orlowcu nebo 

Stójkowe. Zemí prochází Sudecká koňská trasa od Lądku Zdrój až do 

Karpacza o délce okolo 360 km. Vede přes Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, 

Międzygorze, Spalona i Długopole Zdrój. www.ziemia-klodzka.pl  

Lanový park Říčky v Orlických horách

strašidelná prohlídka – zámek Potštejn
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Jedna z nejatraktivnějších oblastí nejen vojvodství Dolní-
ho Slezska, ale celého Polska, která přímo navazuje na Or-
lické hory, je Ziemia Kłodzka – Země Kladská. Svůj název 
získala po městě ležícím ve středu Kladské kotliny, která je 
obklopena ze severu Sovími a Bardskými horami, od zápa-
du horami Stolovými a na jihozápadě horami Bystřickými 
a částečně Orlickými.

Na jihovýchodě uzavírá Kladskou kotlinu masiv Králického Sněžníku 

s horami Bialskými. Region nabízí aktivní odpočinek i relaxační a léčebné 

pobyty. Spolu s přírodním bohatstvím předkládá toto území velké množství 

turistických zajímavostí soustředěných na poměrně malém území. 

Dávná doba na vás dýchne při zhlédnutí kosterních pozůstatků medvěda 

jeskynního a dalších prehistorických zvířat v Medvědí jeskyni. Při svých toul-

kách přírodou objevíte drobné sakrální památky a stavby, kapličky, kostely 

a křížové cesty i velké baziliky. K těm nejvýznamnějším církevním památ-

kám patří bazilika ve Wambeřicích, kostel v Kladsku a sanktuárium u obce 

Międzygórze. V Kladsku se projdete po malém Karlově mostě nebo budete 

obdivovat mohutnost staré pevnosti a labyrinty jejích chodeb. Země Kladská 

je největší lázeňskou oblastí Polska. Lázeňské tradice zde dlouhodobě ovliv-

Země Kladská

ňovaly rozvoj rekreační infrastruktury. Dnes tady má turista nebo lázeňský 

host téměř neomezené možnosti využití svého volného času pro krátký ví-

kendový pobyt i pro svou dovolenou. V lázeňských městech jsou majestátní 

kolonády, rozsáhlé parky s kultivovanou vegetací doplněné množstvím lavi-

ček a značených procházkových okruhů. Symbolem polského lázeňství se 

stal léčebný dům Wojciech s kruhovým bazénkem schovaným pod kopulí 

budovy v lázeňském parku v Lądku Zdrój.

To vše doplňuje hustá síť turistických stezek, především pěších a cyklis-

tických, které byly často vytvořeny společně polskými a českými partnery. 

Nezřídka proto mají svůj start nebo se napojují na místa, kde se obyčejně 

přechází státní hranice. Jedním z turistických cílů cyklovýletů mohou být 

Bludné skály a jejich labyrint.

 

Relaxujte a odpočívejte v lázeňských městech Kudowa Zdrój, Polanice Zdrój, Lądek Zdrój, Długopole 

Zdrój a Duszniki Zdrój, v krásné přírodě a příjemném prostředí lázeňských parků a arboretech. 

Navštivte zajímavá místa u našich severních sousedů jako je bazilika ve Wambeřicích, mnoho 

sakrálních památek, geologická zajímavost Medvědí jeskyně nebo vodopád na řece Wilczka, můžete 

hledat prameny řeky Divoká Orlice v rašeliništi u Zieleńce. Projděte se po malém Karlově mostě 

v Kladsku a navštivte zde kostel, o jehož vybudování se zasloužil Arnošt z Pardubic.

Muzeum papíru Duszniki Zdrój

Lądek Zdrój

Kłodzko

Kudowa Zdrój Bludné skályDuszniki Zdrój

Międzygórze

poutní místo Wambierzyce

Stolové hory – Szczeliniec Wielki

kontakty
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Z kalendáře akcí

Šediváčkův long – Deštné v Orlických horách

Masopustní průvod a veselice – Lanškroun

Skiinterkriterium – Říčky v Orlických horách

Město v pohybu – Ústí nad Orlicí Lanškrounská kopa a slavnosti města

Poláčkovo léto – Rychnov nad Kněžnou

Jablonský medvídek – Jablonné nad Orlicí

Svátky dřeva – Žamberk

LEDEN
Skiinterkriterium   Říčky v Orlických horách  
mezinárodní závod žactva v alpském lyžování
Šediváčkův long   Deštné v Orlických horách  
nejdelší závod psích spřežení v Česku a jeden z nejtěžších v Evropě

ÚNOR
Masopustní průvod a veselice  Lanškroun   
průvod masek a kulturní program
Orlický maratón a půlmaratón   Deštné v Orlických horách  
stovky běžkařů všech věkových kategorií

BŘEZEN
Rampušákovo loučení se zimou  Deštné v Orlických horách  
zábavný program s karnevalovými maskami, Rampušák a Kačenka
Žamberské jarní slavnosti  Žamberk   
přehlídka divadelních souborů

DUBEN
Velikonoční řemeslný jarmark  Bartošovice v Orl. horách  
originální výrobky a produkty na Kopečku
Šlitrovo jaro   Rychnov nad Kněžnou swingové 
koncerty, hostování Semaforu
Hudební festival Ant. Bennewitze Česká Třebová  
cyklus koncertů vážné hudby

KVĚTEN
Přes tři hrady   Sopotnice   
pěší a cyklotrasy různé délky a náročnosti
Cyklo Glacensis   
největší dvoudenní hvězdicový cyklovýlet pro širokou veřejnost v česko-polském 
příhraničí
Hliněný pohár   Lanškroun   
jezdecké závody a ukázky práce chladnokrevníků, zemědělská škola
Kopečková pouť / Potštejnská pouť Letohrad / Potštejn  
tradiční, mimořádně velké poutě
Jazzový festival   Choceň   
jazzové a swingové koncerty

ČERVEN
Orlický sekáč v Nebeské Rybné  Rokytnice v Orl. horách 
letní lidová slavnost a otevřená soutěž sekáčů
Město v pohybu   Ústí nad Orlicí  
týden dobré pohody, hudba, soutěže
Týden sportu   Česká Třebová  
každý den od rána naplno a do noci zábava
Jablonský medvídek   Jablonné nad Orlicí  
hudební festival, soutěže
Čermenské slavnosti   Dolní Čermná   
největší a mezinárodní folklorní festival východních Čech
Krajkářské slavnosti   Vamberk   
mezinárodní setkání krajkářek
Svátky dřeva   Žamberk   
třídenní svátek zpracovatelů dřeva, řemeslníků a veřejnosti
Mezinárodní hudební festival  Letohrad 
týdenní festival (nejen) vážné hudby

ČERVENEC
Řemeslnická sobota   Letohrad   
ukázky staré řemeslnické výroby u Muzea řemesel
Poláčkovo léto   Rychnov nad Kněžnou divadelní 
festival
Litické šermování   hrad Litice   
středověké zvyky, pouliční divadlo, řemesla
Anenská pouť   Rokytnice v Orl. horách 
tržiště řemesel, výstavy, koncerty, soutěže
Orlická brána   Žamberk   
kulturní festival, divadlo a hudba pod širým nebem
Westernový den   Potštejn, Vochtánka  
indiáni, kovbojové, hry, ohňová show

SRPEN
Tavení skla dřevem   Deštné v Orlických horách 
ukázky staré sklářské výroby
Ejhle, loutka   Žamberk   
loutkový divadelní festival
Neratovské poutní slavnosti  Neratov   
pouť, plná duchovních, kulturních a charitativních akcí
Víkend středověkých technologií Villa Nova Uhřínov   
život ve středověké vsi s rekonstrukcí řemesel a pracovních postupů
Porcinkule    Opočno   
tradiční opočenské pouti „porcinkule“
Rychnovský jarmark     Rychnov nad Kněžnou     
tradiční divadelní jarmark

ZÁŘÍ
Lanškrounská kopa a slavnosti města Lanškroun   
největší turistická akce kraje, zábava po dva dny
Festival živého pravěku  Křivolík u České Třebové 
muzeum v živé přírodě a experimentálně archeologické centrum
Svatováclavské slavnosti  Dobruška   
dny plné kultury a zábavy, prodej řemeslných výrobků
Kostelecké posvícení   Kostelec nad Orlicí  
společensko-kulturně-sportovní rej
Loučení s létem   Rychnov nad Kněžnou     
tradiční loučení s létem v pivovaru
Celnice Kunštát   Orlické Záhoří  
vzpomínková akce, ukázky Klubu vojenské historie

ŘÍJEN
Setkání sokolníků    Opočno   
největší sokolnická akce v Čechách 
Mezinárodní hudební festival  Dobruška    
cyklus koncertů
Varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová  
mezinárodní festival vážné hudby
 
LISTOPAD
Advent mezi horami   Bartošovice v Orl. horách 
cyklus adventních koncertů na česko-polské hranici
Jabkancová pouť    Česká Třebová  
pouť, na které se pečou oblíbené jabkance, písničky a scénky

PROSINEC
Betlémy z kraje Orlických hor  Rychnov nad Kněžnou 
více než sto betlémů z nejrůznějších materiálů
Ústecké Vánoce   Ústí nad Orlicí  
adventní vánoční trhy s kulturním programem
Advent mezi horami   Neratov                      
cyklus adventních koncertů na česko-polské hranici
Vánoční jarmark na Kopečku   Bartošovice v Orl. horách    
jarmark  s ukázkami  řemesel v chráněných dílnách na Kopečku
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Turistická informační centra

  OHP  Orlické hory a Podorlicko
+420 494 322 052
Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
info@dsohp.cz
     

  ZK Bystrzyca Kłodzka 
+48 748 113 731
it-bystrzycaklodska@wp.pl   
www.bystrzycaklodzka.pl 

  OHP  Česká Třebová 
+420 465 500 211
ic@ceska-trebova.cz  
www.ceska-trebova.cz 

  OHP  Deštné v Orlických horách 
+420 494 663 289
info@destne.info  
www.destne.info 

  OHP  Dobruška 
+420 494 629 581
ic@mestodobruska.cz  
www.mestodobruska.cz/ic 

  ZK Duszniki Zdrój 
+48 748 669 413 
informacja@duszniki.pl  
www.duszniki.pl 

  OHP  Choceň 
+420 465 461 948 
ic@chocen-mesto.cz  
www.chocen-mesto.cz 

  OHP  Jablonné nad Orlicí
tel.: +420 465 641 371 
infojab@orlicko.cz  
www.jablonneno.cz 

  ZK Kłodzko
+48 748 673 740
poczta@klodzko.pttk.pl
www.klodzko.pttk.pl

  OHP  Kostelec nad Orlicí
+420 494 337 261
rtic@kostelecno.cz
www.rtic.cz 

  ZK Kudowa Zdrój
+48 748 663 568 
turystyka@kudowa.pl
www.kudowa.pl

  ZK Lądek Zdrój
+48 748 146 482
it@ladek.pl
www.ladek.pl

  OHP  Lanškroun 
+420 465 320 007
info.lanskroun@seznam.cz  
www.lanskroun.eu

  OHP  Letohrad
+420 465 622 092 
info@letohrad.eu 
www.letohrad.eu

  OHP  Opočno
tel.: +420 494 668 111
infocentrum@opocno.cz  
www.opocno.cz 

  OHP  Orlické Záhoří 
+420 494 542 033 
tic@orlickezahori.eu  
www.orlickezahori.eu 

  ZK Polanica Zdrój
+48 748 682 444
info@polanica.pl
www.polanica.pl

  OHP  Rokytnice v Orlických horách
+420 494 595 326
info-service@rokytnice.cz  
www.info.rokytnice.cz

  OHP  Rychnov nad Kněžnou 
+420 494 539 027
mic@rychnov-city.cz  
www.rychnovsko.cz 

  OHP  Skuhrov nad Bělou 
+420 494 598 248 
info.skuhrov@seznam.cz
www.skuhrov.cz 

  ZK Stronie Śląskie
+48 748 143 242
gci@stronie.pl 
www.stronie.pl

  OHP  Ústí nad Orlicí 
+420 465 514 271
ic@muuo.cz  
www.ustinadorlici.cz 

  OHP  Vamberk
+420 494 320 171 
infocentrum@vamberk-city.cz 
www.ic-vamberk.cz 

  OHP  Žamberk
+420 465 612 946 
info@orlicko.cz  
www.zamberk.cz 

  OHP  = Orlické hory a Podorlicko 
  ZK = Země Kladská 

 

zámek    

hrad    

zřícenina    

klášter    

poutní místo    

jeskyně    

přírodní rezervace   

městská památková rezervace   

vesnická památková rezervace   

židovská památka   

rozhledna    

místo dalekého rozhledu   

zajímavost    

vojenská památka, pevnost/bunkr   

technická památka   

hranice národního parku   

hranice CHKO    

hranice přírodního parku   

pohádková říše    

skiareál, středisko zimních sportů   

krytý zimní stadion   

přírodní koupání    

krytý bazén, aquapark   

sportovní (účelové) letiště   

turistické informační centrum   

muzeum    

lázně, pramen minerální vody   

Orlické hory a Podorlicko
Panská 1492, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou, 

+420 494 322 052 
info@dsohp.cz
www.orlickehory-cz.info
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