
 

 
 

    Za zdravím a za poznáním! 

KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 

 

 
 

 

Orlické hory 
Rychnov nad Kněžnou - Litomyšl         

 

TERMÍN:   28. – 31. října 2021 (čtvrtek  až neděle) 

ODJEZD:  Ostrov – Mírové nám. 6:00; Karlovy Vary – Tržnice 6:25        

UBYTOVÁNÍ:  Orlická chata U Rampušáka, Bartošovice v Orlických horách 

Ubytování ve 2 – 3 lůžkových pokojích s polopenzí.  

VEDE:  RNDr. František Wohlmuth  

    +420 603 209 270,  fjw@volny.cz 

POJIŠTĚNÍ:    Individuální 

DOPRAVA:    Autodoprava Daniel Sládek  

STRAVOVÁNÍ: 3 x polopenze 
 

CENA: 2.950,- Kč. Platí pro členy TJ Slovan  

K. Vary. Ostatní + 150 Kč. 

V ceně doprava, 3 x nocleh s polopenzí. 

PLATBA: Na účet 16738341/0100 v. s. 4201028  

 Ve zprávě pro příjemce uvést příjmení.  

Platba do 15. 10. 2021. 
   
1. den  - čtvrtek 28. října 2020                       Rychnov nad Kněžnou 

První destinací, kterou navštívíme v Orlických 
horách bude Rychnov nad Kněžnou.  Nejprve si od 
12:00 prohlédneme kolowratský barokní zámek – 
základní okruh, vstupné 130/90 Kč. Po prohlídce 
zámku a zámeckého parku s renesanční zvonicí 
bude možnost procházky po dalších 
pamětihodnostech města, kterými jsou např. 
Památník spisovatele Karla Poláčka v synagoze 
nebo sousoší Bylo nás pět v Panské ulici. Na závěr 
se vydáme na 4 km procházku od zámku po 
červené podél Javornického potoka k Ivanskému 
jezeru a pak ke Studánce s kapličkou a hotelem, 
kde na nás bude čekat autobus. Následovat bude 

cesta na ubytování v Orlické chatě u Rampušáka v Bartošovicích v Orlických horách.  
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2. den – pátek 29. října 2020                         Orlické hory: Zemská brána, Přehrada Pastviny 
Po snídani se přímo od chaty vydáme pěšky po 
červené značce k Zemské bráně, kde přes 
kamenný most přejdeme Divokou Orlici. 
Pokračujeme po zelené značce NS Zemská 
brána podél řeky a po Pašerácké lávce 
přejdeme na druhý břeh – 0,8 km. Dále už 
budeme pokračovat jenom po modré značce. 
Mineme Ledříčkovu skálu a Přírodním parkem 
Orlice dojdem do Klášterce nad Orlicí – 5,5 km. 
Zde po mostě přejdeme na druhý břeh a po cca 
7 km se octneme u břehu  vodního díla 
Pastviny. Stále pokračujeme po modré  podél 
přehrady, až po cca 12 km dojdeme 
k přehradní hrázi u Pastvin. Naše putování 

Přírodním parkem Orlice zakončíme v obci Nekoř, kde na nás bude čekat bus. Následně se busem 
přemístíme do nedalekého Žamberku, kde bude možnost občerstvení. Zde budeme moci také 
absolvovat zkrácený výletní okruh městem  - Masarykovo náměstí, kostel sv. Václava, Tyršova 
rozhledna Rozálka, židovský hřbitov, rodný domek Prokopa Diviše, zámecký park, pivovar.   
 

3. den – sobota 30. října 2020              Orlické hory: Neratov,Anenský vrch, Julinčino údolí 
Ráno odjedeme busem do Neratova, kde si 
prohlédneme rekonstruovaný kostel Nanebevzetí 
Panny Marie. Po prohlídce se přesuneme busem do 
místa Říčky – Mezivrší, odkud se vydáme po červené 
značce na Anenský vrch (912 m n.m.) s rozhlednou 
Anna a do cca 6 km vzdáleného pevnostního 
dělostřeleckého srubu Hanička. Cestou se zastavíme u 
celé řady pěchotních srubů (NS Opevnění Rokytnicka). 
Od Haničky se přesuneme busem do Říček v Orlických 
horách na prohlídku megalitů Stonehenge. Od nich se 
poté vydáme pěšky nejprve po zelené ke kostelu 
v Říčkách, kde přejdeme na žlutou, která nás zavede na 
modrou, která nás pak provede pohádkovým Julčiným údolím Říčky až do Hamernice. Zde po 6 km 
procházce bude na nás čekat bus, který nás doveze do blízké Rokytnice v Orlických horách. Zde se 
můžeme občerstvit, např. v restauraci Rokytenka a poohlédnout se po městě. 

 

4. den – neděle  31. října 2020                                                                                                 Litomyšl 
Dnešní cestu domů strávíme v Litomyšli. Nejprve 
bude na programu od 10:00 hod. komentovaná 
prohlídka historickým jádrem města (40 Kč)  - 
Smetanovo náměstí, Radniční věž, Dům u Rytířů, 
památník B. Smetany, Smetanův dům, Toulovcovo 
náměstí, sochy A. Jiráska, budovy Regionálního 
muzea, Piaristický kostel, koleje, Klášterní zahrady. 
Od 13:00 si prohlédneme renesanční zámek  – 
základní okruh včetně divadla, vstupné 160/110 
Kč. Našim dalším cílem bude nedaleký Růžový 
palouček s památníkem českých bratří u Újezdce. 
Naposled ještě zastavíme ve Vysokém Mýtě 
s největším čtvercovém náměstí v Česku. 


