
Popis cesty O2 

V horní části trasy jsou většinou plechové cedulky s číslem cyklostezky nahrazeny namalovanými pruhy – 

žlutomodrými, žlutozelenými, případně žlutobílými. 

středa  

Hanušovice – Králíky 

cca 20 km 

 

Hanušovice, Pivovarská restaurace – Okolo restaurace vede trasa č. 4. Proti proudu Moravy  přes most, za 

ním doleva pořád podle Moravy po č. 52 směr Králíky. 

 

čtvrtek   

Dolní Orlice - pramen Orlice - Králíky - Lichkov - Jablonné 

33 km, klesání 615 m, stoupání 473 m 

 

Dolní Orlice – Od nádraží vyrazíme po silnici směr Horní Orlice. Stoupáme údolím Tiché Orlice až 

k prvním domkům Horní Orlice, kde odbočuje silnička doprava. Po ní začneme stoupat, záhy bude po levé 

ruce opět Tichá Orlice. K silničce se připojí modrá turistická značka. Po ní dojedeme na cyklostezku, kterou 

vystoupáme na další modrou. Po ní na kolech až pod pramen Tiché Orlice. Pak už cca 300 metrů pěšky do 

kopce k prameni. Vrátíme se po modré až na křížení se žlutobílou cyklostezkou a budeme pokračovat po 

modré na žlutou. Na silnici už uvidíme rozhlednu, ke které vede silnička i žlutá TZ. Od rozhledny dojedeme 

ke klášteru Hedeč – oběd a prohlídka. Z Hedče po silnici přes Horní Hedeč do Králíků. Na prvním kruháku 

odbočíme doprava do kopce k pevnosti Hůrka. Po případné prohlídce se vrátíme se na kruhák a pokračujeme 

po žluté a zároveň žlutozelené cyklostezce na náměstí. Z náměstí sjedeme na hlavní ulici, žlutozelená 

cyklostezka po cca 400 metrech odbočuje doleva ke hřbitovu. Po vedlejší silničce až k pěchotnímu srubu U 

továrny. Pak už cyklostezka vede po hlavní silnici až před Lichkov. Žlutozelené značení odbočuje na 

vedlejší silničku vlevo, projíždíme Lichkovem a poté až do Mladkova stále souběžně s hlavní silnicí. 

V Mladkově dojedeme na hlavní silnici a po ní pojedeme až do Jablonného. Po stoupání za Těchonínem je 

vpravo tajná nemocnice.  

pátek přejezd na Divokou Orlici 

Jablonné – Letohrad (opouštíme Tichou) - Žamberk - Litice - Potštejn – Kostelec nad Orlicí 51 km 

Z náměstí okolo modelu chaty na Suchém vrchu k řece. Přes lávku na žlutozelenou cyklostezku. Stále podle 

Orlice, nejdříve vedlejší silničkou, pak po hlavní silnici, Když hlavní silnice odbočí doleva nahoru, my po 

chvilce odbočíme doprava na zpevněnou cestu podle trati a Orlice. Před Verměřovicemi najedeme na silnici, 

těsně za vesnicí odbočíme doprava dolů k řece. Přejedeme můstek a stále sledujme žlutozelené značení. V 

Kunčicích se připojíme ke žluté značce a dojedeme po ní až k tvrzi Orlice. Po žluté dojedeme až do 

Letohradu k nádraží. Za ním pamětní deska Korbela. Poté k Museu řemesel a stále po žluté až na náměstí, 

kde je zámek s muzeem Járy Cimrmana. Z náměstí dolů po žluté a modré k trati, před ní odbočit doleva po 

žlutobílé cyklostezce. Později se připojí cyklostezka č. 18. Po ní rovně až na náměstí v Žamberku. Na 

náměstí Masaryka odbočit doleva po hlavní a modré značce. Proti městskému museu je pivovar Kanec, kde 

oběd. Od pivovaru dolů Havlenovou ulicí k Orlici, přejedeme most a dál sledujeme zelenožluté a zároveň 

žlutobílé cykloznačce. Opět přejedeme most a podle muzea starých strojů ulicí Betlém dojedeme k rodnému 

domku Prokopa Diviše. Pak přejedeme most a zase sledujeme žlutozelené značení a zároveň modrou TZ. 

V Bohousové přejedeme most a zabočíme doleva po silnici do Litic. Pod hradním kopcem restaurace a 

odbočka (pěšky 0,5 km) na hrad Litice. Dále je cesta značena jako cyklostezka, ale je nutné kolo asi půl 

kiláku vést (kameny v cestě) a poté tlačit do Brné. Z Brné už silnice do Potštejna. Pod zámkem je pivovar 

Clock. Z Potštejna už značení obvyklými cedulkami. Sjedeme k řece a sledujeme číslo 4312. V Doudlebech 

odbočíme přes most k zámku a vrátíme se zpět po modré TZ zpátky na 4312. Po ní dojedeme až těsně před 

Kostelec, kde odbočuje doleva ulicí Za nádražím. Přejedeme most a za mostem po žluté odbočíme doprava. 

Ta nás přes můstek přes Orlici dovede až do kempu. 

 



sobota 

Kostelec - Týniště - soutok Orlic – Hradec (ústí do Labe) – zpět do Týnistě nad Orlicí 

67 km,  stoupání 260, klesání 280, 

Od kempu pokračujeme po cyklo 4312. Když narazíme na červenou, uhneme po ní doprava  nahoru do 

města a na náměstí. Odtud jedeme doprava na hlavní ulici Komenského. Po ní až k vjezdu do parku 

k Novému zámku.  Zámecký park je průjezdný na kole. Okolo zámku a za zámkem po šipkách zpět na 

cyklostezku 4363 a zelenou značku. U přejezdu přes trať opustíme cyklostezku a pojedeme po zelené 

k častolovickému zámku. Projdeme parkem (cyklistika přísně zakázána) k zámku. Pak po zelené po hlavní 

přes most a kruhák a první odbočkou doleva zpět na cyklostezku 4363. Přes Čestlice, Lípu nad Orlicí (cyklo 

4162) do Týniště nad Orlicí. Podjet hlavní silnici  a vrátit se podle ní k motorestu Roubenka – odložení věcí.  

  Poté po červené nebo cyklo 4159 na kruhák a poté směrem na Albrechtice nad Orlicí. V Albrechticích 

doprava na Štěpánovsko po cyklo 4158.  Po naučné stezce a cyklo 4159 odbočit doprava k Orlici. Před 

Petrovičkami odbočit doleva po naučné stezce. Dojedeme k Orlici. Naproti Suté břehy. Ve Stěnkově  se 

připojíme na 4168 a po ní a žluté TZ doleva, poté přes most a po cyklo pokračujeme až ke skanzenu do 

Krňovic. Na silnici kousek doleva a poté odbočit doprava po silnici a zároveň cyklo 222. Dojedeme do Bělče 

na oběd v pivovaru. Z Bělče pokračujeme po silnici a červené TZ, která odbočuje doleva společně 

se žlutozelenou cyklo. My s ní, po červené dojedeme až ke Stříbrnému rybníku.  Napojíme se na žlutou a 

v Malšově Lhotě odbočíme po žluté doprava k Orlici. Až k soutoku jedeme po břehu Orlice. Pak se vrátíme 

přes most pro pěší a cyklisty přes Orlici.  Jiráskovými sady dojedeme na ulici Československé armády a ulicí 

Na kopečku dojedeme na Hlavní náměstí. Z náměstí sjedeme Mýtskou a Nezvalovou na most. Okolo 

stadionu a budeme se držet červené značky až do Malšovic, do ulice Na Hrázce k parnímu stroji. Poté se 

prokličkujeme na modrou značku a pojedeme ulicí Hradečnice k lesnímu hřbitovu a dál a dál. Až U dvou 

šraňků odbočíme doleva po červené TZ. Ta nás dovede na silnici, po které odbočíme doleva a po cyklo 4158 

poté doprava. U Sutých břehů opustíme červenou a pojedeme po silničce až do Albrechtic. Po svých stopách 

zpět do Týniště. 

 

neděle 

dokončení Tiché Orlice (proti proudu) 

Týniště nad Orlicí- soutok Orlic - Choceň - Ústí n. O. 43 km 

538 stoupání, 424 klesání,  

 

Od Roubenky se vrátíme na červenou a pojedeme kousek proti sobotní dopolední trase na Lípu. Na rozcestí 

před Lípou odbočíme po červené doprava. Cyklo a červenou sledujeme až do Světlé a poté do Borohrádku. 

Na náměstí možné ranní pivo. Pak se vrátíme na červenou a po ní pokračujeme a cyklo 4164 až do Malé 

Čermné. Červená pokračuje po kraji lesa, my pojedeme po silnici. U nádraží se opět připojí červená. Po ní 

do Plchůvek a stále souběžně s tratí. Před stoupáním k nadjezdu odbočuje polní cesta a s ní naučná stezka 

Mezi Orlicemi doprava a my pojedeme po ní.  Loukami až na silnici, za ní už asfalt a cyklo 4230 až do 

Chocně. Oběd na náměstí v hotelu Peliny. Z náměstí po červené přes most k zámku, poté doleva podle 

Orlice a červené TZ. Pak už cyklo 18 až do Brandýsa nad Orlicí. Rehabilitační ústav, náměstí. Z náměstí 

dolů k řece a trati, kde se opět napojíme na cyklo 18. Pak už pořád po ní přes Bezpráví – hostinec U Kačera 

těsně před nádražím Ústí nad Orlicí. 

 


