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PÁR SLOV O VZNIKU TÉTO KNIHY

A FEW WORDS ABOUT THE CREATION OF THIS BOOK

Vážení čtenáři,

Dear Readers,

jsem velmi rád, že se tato kniha již zařadila do početné knižní edice Česko z nebe

I am very pleased that this book is now included in the multiple-book edition of “Česko z nebe”

a máme tak jedinečnou možnost vidět tento krásný region z pohledu, který málokdo

(Czechia from Heaven) and that we have such a unique opportunity to see this beautiful region from

spatřil, a to z ptačí perspektivy. Knihou Orlickoústecko z nebe Vám přinášíme
netradiční pohledy na místa, tak jak je zná málokdo. Při tvorbě knihy jsem
poznal, že okres Ústí nad Orlicí má vše, co by se v knize mělo objevit. Ať
jsou to lyžařská centra, která se rozléhají v Orlických horách i po pohoří
Králického Sněžníku nebo Pastvinská přehrada lákající turisty k její
návštěvě či města a obce, které svou architekturou a památkami zdobí
celý region. Je toho mnohem více a především co mne na tomto regionu
těší, jsou právě ti, kteří zde žijí a žijí pro něj. Dobrosrdečnost, se kterou jsem
se setkal, ve mne zůstala dodnes. Děkuji celému týmu CBS Nakladatelství, který

a view that few people have seen it, from a bird's eye perspective. The book “Orlickoústecko
z nebe” (Orlickoústecko Region from Heaven) brings you atypical views of locations as few
have seen them. When creating this book, I knew that the Ústí nad Orlicí District has
everything that should appear in the book. This includes ski centres that are located
at the foothills of the Orlické mountain and over the range of Kralický Sněžník, the
Pastvinská dam that attracts tourists to visit the towns and villages, which with their
architecture and monuments enhance the appearance of the entire region. There is
a great deal more and especially what pleases me about this region is its population.
They live for the region and the region lives for them. The kindness that I experienced from
these people has remained with me to this day. I thank the whole team of CBS Publishing house,

se na tvorbě knihy podílel a velké díky patří všem partnerům, již přispěli ke vzniku

which has contributed to the creation of this book and I especially extend my thanks to all the partners

této unikátní knihy. Vy, kteří zvažujete návštěvu regionu Orlickoústecko, věřte, že se

who have contributed to the development of this unique book. Those of you who are considering a visit

do něho budete stejně rádi vždy vracet tak jako já.

to the Ústí nad Orlicí region, you can be certain that you will always want to return to it.
Stanislav Duplinský

Stanislav Duplinský

Ústí nad Orlicí Region
From Heaven

ORLICKOÚSTECKO

z nebe

Milan Paprčka, Martina Grznárová, Stanislav Duplinský
3

LETOHRAD
Při pátrání po historii některých měst a obcí se mnohdy pořádně „zapotíme“. Stejné je to i v případě Letohradu, městečka s necelými 6500 obyvateli,
které se rozkládá na řece Tiché Orlici v malebném podhůří Orlických hor.
Město Letohrad totiž vzniklo teprve v roce 1950 spojením
čtyř obcí – Kyšperka, Orlice, Kunčic a Červené. Když se ale do
hlubin času vydáme, zjistíme, že na počátku všeho byl hrad
Kyšperk, který stával na návrší zvaném Hradisko, založený
patrně pánem ze Žampachu již ve 13. století. První dochovanou písemnou zmínku bychom nalezli v zápisu ve Zbraslavské
kronice z roku 1308, kdy tady sídlil nechvalně proslulý loupeživý rytíř Ješek z Kyšperka. O městečku se poprvé píše v roce
1513, je však velmi pravděpodobné, že vzniklo jako podhradí
již mnohem dříve. Postupem doby přestal středověký hrad
pánům ze Žampachu vyhovovat, v místech panského dvora si tedy založili pohodlnější tvrz. V roce 1653 se majitelem
Kyšperka stal Hynek Jetřich Vitanovský a v roce 1680 zahájil
její přestavbu v pohodlný renesanční zámek. V jeho těsné
blízkosti vyrostla barokní zámecká kaple, která se v roce 1726
Napoleonovy saně | Napoleon's sleigh

Foto|Photo: Jaroslav Tichý

stala farním kostelem sv. Václava. Nahlédněme do jeho nitra a nechme se unášet tou krásou. Bohatá štuková výzdoba
je výjimečným dílem italského mistra Giovanniho Maderny
a portrét hraběte Vitanovského od Karla Škréty patří k nejcennějším dílům našeho barokního malířství. Dalším skvostem
barokní architektury je kaple sv. Jana Nepomuckého, která
se tyčí nad městem na vrchu Kopeček. Neméně cenné stavby
najdeme i na náměstí, které byly z velké většiny vystavěny
v 19. století. V té době byl Kyšperk velmi známým městem.
Možná to totiž nevíte, ale Kyšperku se tehdy přezdívalo „sirkový“. Výrobou sirek se tu živilo několik set lidí a zaměstnání
„sirkař“ je v Kyšperku doloženo o dva roky dříve, než začala
výroba sirek v Sušici. A jaké je město dnes? Je městem mnoha
možností. Najdeme tady unikátní muzeum řemesel, největší v celé republice. K návštěvě vábí zámek i zámecký park
Malíř Alfons Mucha | Painter Alfons Mucha

s umělou jeskyní, v níž probíhají strašidelné prohlídky, a volně
přístupnou voliérou s exotickým ptactvem. Městské muzeum
láká expozicí sirkařství i originálem saní, na kterých prchal císař Napoleon z Ruska v roce 1812, a potěšeni budou i všichni
cimrmanologové. Právě tady totiž mohou navštívit Muzeum
a světničku věhlasného Járy Cimrmana. Na východním okraji
města stojí vzácně zachovalá a citlivě upravená středověká
tvrz Orlice, která nabízí hned tři prohlídkové okruhy. Dokonce v Letohradu můžeme navštívit nejstarší přírodní památku
v Čechách, historickou bažantnici. Je mnoho možností, jak
si užít Letohrad a jeho okolí. Je městem s bohatou historií,
jedinečnými pamětihodnostmi a krásnou přírodou. Městem,
s nímž jsou spjaty takové osobnosti jako Alfons Mucha, národní buditel F. V. Hek, moderátor Václav Moravec, Madeleine Albrightová a řada světově známých biatlonových hvězd.
Sirkařství v Kyšperku | Match production in Kyšperk

Foto|Photo: Jaroslav Tichý

Foto|Photo: KCL

Often while searching for the history in some towns and villages, we “perspire”. The same is true for Letohrad, a small town with just under 6,500 inhabitants,
which is situated on the Tichá Orlice river in the picturesque foothills of the Orlice Mountains.
The town of Letohrad was established in 1950 as a result of merging
of four villages: Kyšperk, Orlice, Kunčice and Červená. However, if we
go back further in time, we will discover that at the beginning of everything there was the Kyšperk Castle, which stood on a hill called Hradisko, apparently established by a gentleman from Žampach in the
13th century. We can find the first preserved written mention of the
village in the Zbraslav Chronicle of 1308, when a notorious thieving
knight known as Ješek of Kyšperk was based there. Although the town
was first written about in 1513, it is very likely that it was established
as a settlement below a castle much earlier. Over time, the medieval
castle ceased to satisfy the lords of Žampach, so in their manorial
courtyard they established a more comfortable fortress. In 1653, Hynek Jetřich Vitanovský became the owner of Kyšperk and in 1680, its
renovation was begun in a comfortable Renaissance chateau. Near
it was a Baroque chateau chapel, which in 1726 became the Parish

Church of St. Václav. Let’s look inside it and be dazzled by its beauty.
The rich stucco decoration is an exceptional work of Italian maestro Giovanni Maderna and the portrait of Count Vitanovský by Karel
Škréta is one of the most valuable Baroque paintings. Another gem
of Baroque architecture is the Chapel of St. Jan Nepomucký, which
towers above the town at the top of Kopeček hill. Equally precious
buildings can also be found on the square, most of which were built
in the 19th century. At that time, Kyšperk was a very well-known town.
Perhaps you do not know that Kyšperk was then nicknamed “sirkový” which means “having to do with matches”. Match production
was a livelihood for a few hundred people, employment of people
in match production in Kyšperk pre-dates the start of match production in Sušice by two years. And what is the town like today? It is
a town with many sites worth seeing. These include the unique Craft
Museum, the largest in the Czech Republic. We can also visit the cha-

Pohled na kostel sv. Václava | View of the Church of St. Václav

Kopečková pouť | Kopečková fair

Zámek Letohrad | Letohrad chateau

Foto|Photo: Petr Pulc

teau and chateau park with an artificial cave, in which haunted tours
are given or we can visit the freely accessible aviary with exotic birds.
The town museum features exhibits of match production and the original sleigh on which Emperor Napoleon ﬂed from Russia in 1812,
while those who study Cimrman will also be pleased. It is in this town
that people can visit the world famous museum dedicated to Jára Cimrman. At the eastern edge of town there is a rare preserved and
carefully modified medieval fortress called Orlice, which oﬀers three
diﬀerent tours. In Letohrad, we can visit the oldest protected nature
site in Bohemia, the historic pheasantry site. This is one of the ways
to experience Letohrad and its surroundings. It is a town with plenty
of history, unique historic sites and natural beauty. It is a town associated with personalities such as Alfons Mucha, national revivalist
F. V. Hek, TV presenter Václav Moravec, former U.S. Secretary of State
Madeleine Albright and numerous world famous biathlon stars.

Foto|Photo: Jaroslav Tichý

Foto|Photo: Jaroslav Tichý

Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, tel.: +420 465 676 420, e-podatelna@letohrad.eu, www.letohrad.eu
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U soutoku řek Tiché Orlice a Třebovky leží město
Ústí nad Orlicí

Družice Skyper GT9 vesmírné agentury CBS na
oběžné dráze planety Ústí nad Orlicí

Železnice přes část Kerhartice jako by v dáli
protínala stěnu, před kterou ale uhýbá

At the confluence of the Tichá Orlice and Třebovka rivers lies
the town of Ústí nad Orlicí

The Skyper GT9 satellite from the space agency of CBS
in orbit around the planet of Ústí nad Orlicí

The railways running through Kerhartice resemble a wall
that is bending

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2019

CBS Flying team 2018
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Mírové náměstí s radnicí v Ústí nad Orlicí, jejíž věž
opatruje historické jádro města

Velká stavba kostela Nanebevzetí Panny Marie
vyniká nad okolními domy

Mírové square with the town hall in Ústí nad Orlicí, whose tower
dominates the centre of town

The large building of the church of Nanebevzetí Panny Marie towers
above the surrounding houses

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Hernychova vila zdobená květinovými ornamenty
v sobě ukrývá umění Městského muzea
Ústí nad Orlicí
Hernych’s villa decorated with floral ornaments houses the art of
the Town Museum of Ústí nad Orlicí

Bělostná secesní stavba ústeckého gymnázia
odrážející paprsky slunce
The whitish Art Nouveau building of the Ústí nad Orlicí secondary
school reflecting the rays of the sun
CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Historická budova nádraží Ústí nad Orlicí splývá
s rezavými kolejemi i reznoucími lesy

Park Kociánka plný skruží vyplněnými zelení,
které krášlí barevné stromy

The historic building of the Ústí nad Orlicí railway station merges
with rusty rails and forests

Kociánka park full of lush greenery, is further enhanced
by colourful trees

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Letadla na letišti v Ústí nad Orlicí vypadají jako
malé vážky
The planes at the airport in Ústí nad Orlicí look like small
dragonflies

Železniční trať levitující v okolí Dlouhé Třebové
The railway tracks seemingly levitating in the surroundings
of Dlouhá Třebová
CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2019
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Údolím řeky Třebovky táhnoucí se obec Dlouhá
Třebová

Pseudogotický kostel sv. Prokopa je nejen ozdobou
obce, ale také se podle něj dá určit její střed

The valley of the river Třebovka leading to the village of Dlouhá
Třebová

Pseudo Gothic church of st. Prokop is not only the centrepiece
in the village but also can be used to locate its centre

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Červené střechy domů v České Heřmanici
kontrastují s úrodnými poli kolem

Kostel sv. Jakuba Staršího, jehož věže se vypínají
k nebesům, je dominantou městyse

The red roofs of houses in České Heřmanice contrast with the fertile
fields around

the church of st. Jakub Starší, whose spires reach into the sky and it
is the dominant landmark in the township

CBS Flying team 2015

CBS Flying team 2015
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Kruhová hradba hrobů obklopuje sluncem ozářený
kostel sv. Jiří v obci, která nese stejný název
Graves are surrounded by the sunny church of st. Jiří in the village
with the same name (Svatý Jiří)

Obec Svatý Jiří oblékající se do podzimních barev
The Svatý Jiří village in full autumn colours
CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Na Betlémském potoce v povodí říčky Loučná, byl
vybudován velký rybník Chobot, ležící u obce Tisová

Podzimní barvy z roku 2018 rokokovému zámku
velmi sluší

The large Chobot pond near the village of Tisová was built on the
Betlémský stream in the Loučná river valley

Autumn colours from 2018 at the Rococo chateau are impressive
CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Nové Hrady
O rokokovém zámku v Nových Hradech se někdy říká,
že je to takové malé České Versailles.
A platí to i o jeho zahradách. Projděme se tímto nádherným
sídlem, které nechal ve druhé polovině 18. století vystavět hrabě Jean-Antoine Harbuval de Chamaré. Přestože
je v soukromých rukách, můžeme nahlédnout do bohatě
zdobených rokokových interiérů a projít se expozicí věnovanou historii a vývoji nábytku. Celý areál je velmi rozlehlý
a skrývá množství krás. Projdeme se překrásnými zahradami, inspirovanými francouzským barokním a rokokovým
zahradním stylem, ale i stylem zahrad starých anglických
sídel a parků. Najdeme zde v republice zcela ojedinělé
přírodní zelené divadélko, v jehož blízkosti stojí barokní
sýpka, kde vzniklo První české muzeum cyklistiky. Někdejší
oranžerie nabídne pohled do světa anglických klobouků,
přilehlé pastviny se staly domovem daňků a jelenů. A pokud rádi bloudíte, neměli byste vynechat unikátní labyrint
ze vzrostlých tújí, v jehož středu se skrývá jeden z nejhorších minotaurů světa – socha J. V. Stalina.

Nové Hrady
The Rococo chateau in Nové Hrady is sometimes referred to
as a small Czech Versailles.
This is also true about its gardens. Let's walk through this
beautiful seat, which was ordered built in the second half
of the 18th century by Count Jean-Antoine Harbuval de
Chamaré. Even though it is in private hands, we can get a look
at the finely adorned Rococo interiors and walk through the
exhibits dedicated to the history as well as the development
of furniture. The whole area is very extensive and hides plenty
of beauty. Let’s take a stroll through the beautiful gardens,
inspired by French Baroque and Rococo garden style as well as
the style of gardens from Old English seats and parks. We can
find the only natural open-air theatre in the country, near a
Baroque granary, where the first Czech Museum of Cycling was
established. The former orangery oﬀers a view into the world
of English hats and the adjacent pastures have become a
habitat for deer. And if you like to get lost, you should not miss
the unique labyrinth from tall Thuja in the middle of which
there is one of the worst things in the world, a statue of Stalin.

Krásný zámek právem nosí přezdívky
„Malý Schönbrunn“ nebo „České Versailles“
The beautiful chateau is nicknamed “Little Schönbrunn”
or “Czech Versailles”
CBS Flying team 2014, 2018
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Jedním z největších čtvercových náměstí se chlubí
ve Vysokém Mýtě

Kostel sv. Vavřince kontrastuje svojí stavbou
z tesaného kamene

One of the largest rectangular squares can be found
in Vysoké Mýto

The church of st. Vavřinec stands out with its design from
chipped stone

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Pustým autodromem ve Vysokém Mýtě často
znějí motory

Jak se trénuje akvaplanink, to nám ukázali
profesionálové z řad hasičů

The desolate car race track site in Vysoké Mýto often features the
sounds of engines

Professional firemen show how training for aquaplaning is done
CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Spring at the Zámrsk chateau...,

Tehdejší jaro na zámku Zámrsk...,

...kde se s lety mění jen barevnost přírody v ročních
obdobích

CBS Flying team 2013

...where the colourfulness of nature changes as the seasons do
CBS Flying team 2018
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Meandry Tiché Orlice malují do země u Plchovic
Meanders of the Tichá Orlice enhance the appearance of the
ground at Plchovice
CBS Flying team 2018

Klidný odpočinek hlídá neorománský kostel
Nanebevstoupení Páně ve Srubech
Peaceful rest is watched over by the neo-Romanesque church
of Nanebevstoupení Páně in Sruby
CBS Flying team 2018
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Projíždějící vlak se podařilo zachytit
u obce Sruby

The Slatina and Sruby villages spread out in the fields

V polích rozprostírající se obce Slatina a Sruby

A passing train was seen near the Sruby village

CBS Flying team 2019

CBS Flying team 2018

39

41

Město Choceň oblečené do podzimního kabátku
The town of Choceň draped in an autumn cloak
CBS Flying team 2018

Novou střechu si zaslouží krásný kostel sv. Františka,
který stojí na místě gotické dřevěné svatyně

Jednou z architektonických památek je choceňský
zámek na levém břehu Tiché Orlice

The new roof of the beautiful church of st. František, located
on a Gothic wooden shrine

One of the architectural heritage sites is the Choceň chateau
on the left bank of the Tichá Orlice river

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Bujná příroda prorůstá okolím i skrze město
Brandýs nad Orlicí
Lush greenery grows around and through the
Brandýs nad Orlicí town
CBS Flying team 2018

Přírodní labyrint, ležící na okraji města, jehož
uličky tvoří poledníky a rovnoběžky, vtáhne své
návštěvníky do samotného středu „zeměkoule“
The natural labyrinth located on the outskirts of the town, whose
lanes form meridians and parallels, draw its visitors
into the middle of the “Earth”
CBS Flying team 2018
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Krásná budova na okraji Brandýsa nabídne své
zázemí všem, kteří potřebují rehabilitační péči
This beautiful building at the edge of Brandýs offers a location
to all who need rehabilitative care
CBS Flying team 2018

V budově radnice se ukrývá pamětní síň
J. A. Komenského, která odkazuje na jeho život,
dílo a na jeho pobyt ve městě
The memorial hall dedicated to Comenius is found in the town hall
building, which focuses on his life, his work and his stay in the town
CBS Flying team 2018
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Lesnatý porost sbíhající se k obci Orlické Podhůří
Densely wooded growth converging towards the Orlické Podhůří
village
CBS Flying team 2018

Gotická stavba kostela sv. Zikmunda svým slohem
kontrastuje s renesanční zvonicí stojící samostatně
v jeho blízkosti v obci Sopotnice
The Gothic structure of the church of st. Zikmund with its design
contrasts with the Renaissance bell tower located nearby in the
village of Sopotnice
CBS Flying team 2018
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Z vyhlídkové věže postavené u zříceniny hradu
Lanšperk je krásný výhled na část obce Dolní Dobrouč

Malebná kaple Nanebevzetí Panny Marie z Dolní
Dobrouče je pestře zbarvená, stejně jako příroda okolo ní

From the lookout tower built at the ruins of the Lanšperk castle
there is a beautiful view of a part of the Dolní Dobrouč municipality

The picturesque chapel of Nanebevzetí Panny Marie from
Dolní Dobrouč is brightly coloured as is the nature around it

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Podzim maluje pestrou paletou barev v okolí
Dolní Dobrouče

Srdcem hřbitova v Dolní Dobrouči
je kaple sv. Josefa

Autumn paints a diverse range of colours in the surroundings
of Dolní Dobrouč

The heart of the cemetery in Dolní Dobrouč is the chapel
of st. Josef

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Obec Česká Rybná ležící v údolí mezi kopci
Orlických hor

Pozorovatelna, ze které jde vidět obec Česká Rybná
se nachází v části katastru Bohousová

The Česká Rybná village is located in the valley between the hills of
the Orlické mountain range

The observation point, from which the village of Česká Rybná can
be seen, is in Bohousová

CBS Flying team 2019

CBS Flying team 2019
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Kaskády lomu nedaleko Záchlumí
Cascades of the quarry near Záchlumí
CBS Flying team 2018

V hlubokém údolí Divoké Orlice se rozpíná obec
Záchlumí, jejíž části Bohousová a Litice nad Orlicí
jsou odděleny řekou
In the deep valley of the Divoká Orlice river there is the village
of Záchlumí, whose sections Bohousová and Litice nad Orlicí
are separated by a river
CBS Flying team 2018
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Litice nad Orlicí
Vysoký skalní ostroh ovinutý meandrem Divoké Orlice
byl jako stvořený pro založení hradního sídla.
Kdysi majestátní hrad s mohutnými hradbami, který za
vlády Jiřího z Poděbrad odolal nejednomu útoku, je dnes
zříceninou, nad níž jako by se vznášel opar tajemna. A není
divu. Hned při vstupu na nádvoří spatříme tři zvláštní kameny, na nichž jsou vytesány postavy mužů. Povídá se, že
prý to jsou opravdoví lidé, kteří pro svůj hříšný a nepoctivý život navěky zůstanou němými kameny. Zdaleka němé
však nejsou přízraky čtyř klíčnic. Za mlada to bývaly krásné
dívky, které tady sloužily na příkaz krále. Jejich duše však
byly černé jako noc a jednoho dne je sám ďábel odnesl
rovnou do pekla. Od těch dob bloudí hradem, oděny v bílé
roucho, a úpí za ztracenou svobodou. Zjevují se prý dvakrát do roka v ten samý den v poledne a o půlnoci. Jestli je
někdy potkáte, promluvte k nim vlídně. Snad jejich duše
konečně dojdou klidu…

Litice nad Orlicí
This tall isolated rock is formed by the meander of the Divoká Orlice river and was created for the establishment
of the castle seat.
The once majestic castle with large walls, which under the
reign of King Jiří of Poděbrad withstood multiple assaults, is
now in ruins with an aura of mystery. And it is no wonder.
Immediately after entering the courtyard, we can find three
stones on which figures of men are carved. According to legend, these are the real people who will remain speechless
behind the stones due to their sinful and dishonest approach
to life. However, the ghosts of the four female caretakers are
anything but silent. In their youth they were beautiful girls,
who served under the orders of the king. However, their souls
were as black as night and one day the Devil himself took them
directly to Hell. Ever since then, they have been wandering
through the walls, dressed in white robes and suﬀering from
their loss of freedom. They are said to appear twice per year on
the same day at noon and at midnight. If you ever encounter
them, speak to them kindly. Perhaps their souls will one day
find peace...

Hrad Litice nad Orlicí se tyčí na barevném vrchu
nad stejnojmennou obcí, která je částí Záchlumí
Litice nad Orlicí castle stands on a colourful peak above the village
of the same name, which is part of Záchlumí
CBS Flying team 2018
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Kostel sv. Kateřiny, ukrývající rokokový oltář,
je okrasou obce Písečná

Zelenými koberci obklopený hřbitov
v Dlouhoňovicích

Na úpatí Orlických hor, v Mladkovské vrchovině,
leží malá vesnička Pastviny

The church of st. Kateřina, with a Rococo altar, is a beautiful
landmark in the Písečná village

The cemetery in Dlouhoňovice, surrounded by greenery

In the foothills of the Orlické mountain range, on Mladkov hill, there
is the small Pastviny village

CBS Flying team 2019

CBS Flying team 2019

CBS Flying team 2018
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Vodní nádrž Pastviny
Orlickým horám sice chybí zádumčivost Šumavy, drsná
krása Jeseníků či honosná nabídka Krkonoš, přesto zde
najdeme jedno z nejkrásnějších míst v republice – vodní
nádrž Pastviny, vystavěnou v letech 1933–1938.
Je v mnohém výjimečná. Překlenuje ji mohutný železobetonový most, který je technickou památkou, a pohled
do hloubky 30 metrů z hráze, jež je poslední vystavěnou
zděnou hrází v republice, je naprosto strhující. Pastvinská
přehrada je pravým rájem rybářů i milovníků vodních
sportů a turistiky. Pokud se rozhodneme obejít celé přehradní jezero, zabere nám to více než čtyři hodiny. Budou
to však hodiny putování kouzelnou přírodou s množstvím
možností kvalitního občerstvení. Nemusíme se této cesty
bát ani s dětmi, pro něž je tady připraven vláček Pastviňáček. Za horkých dnů jistě neodoláme osvěžení v čisté chladivé vodě, můžeme se projet na lodičkách či šlapadlech.
Velmi oblíbenou atrakcí jsou také elektrolodě a vynechat
bychom neměli ani bobovou dráhu, která má jako jediná
v republice dva okruhy.

Pastviny water reservoir
The Orlické mountains lack the gloominess of Šumava, the
rough beauty of the Jeseníky mountains and the abundant
options offered by the Krkonoše mountains but they are
still where we can find one of the most beautiful places in
the Czech Republic, the Pastviny water reservoir, built from
1933 to 1938.
It is exceptional in many ways. A huge iron reinforced concrete bridge spanning across it is a technical landmark and
the view to a depth of 30 m from the dam, which is the most
recently constructed walled dam in the Czech Republic, is absolutely breath-taking. Pastvinská dam is a true paradise of
fishermen as well as lovers of winter sports and hiking. If we
decide to go around the entire dam lake, it will take us more
than four hours. However, there will be hours of wandering
through charming natural scenery with plenty of options for
refreshment. We do not even need to worry about pleasing our
children because they can ride on the Pastviňáček train. On
hot days, we will certainly not be able to resist refreshment in
the pure cool water and we can ride in small boats or paddle
boats. The electric boats are a very popular attraction and
we should not overlook the bobsleigh track either, which is the
only one in the country that has two lanes.

Obrovskou masu pastvinské vody ukončuje hráz
s vodní elektrárnou
The huge accumulated mass of the Pastviny dam water flows
to the hydroelectric power station
CBS Flying team 2019, 2018
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Divoká Orlice jako by tvořila úsměv obci Líšnice
The Divoká Orlice river seems to form a smile in the Líšnice village
CBS Flying team 2019

Bělostný kostel sv. Rodiny se se svou úzkou věží
tyčí do nebes
The whitish church of st. Rodina with its narrow tower reaching
into the sky
CBS Flying team 2019

67

Město Žamberk – brána Orlických hor protkaná
zajímavou historií, kulturními akcemi
a krásnou přírodou
The Town of Žamberk – the gateway to the Orlické mountain range,
with plenty of history, community events and beautiful nature

Vysoká stavba kostela sv. Václava s půdorysem
řeckého kříže dominuje celému městu
Tall structure of the church of st. Václav with a Greek cross
dominates the entire town
CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Pohled na žamberské tenisové hřiště a koupaliště
hraje všemi barvami

Domy uzavírají obdélníkové Masarykovo náměstí,
kterému vévodí budova radnice

View of the Žamberk tennis courts and a swimming area
surrounded by all colours

Houses enclose the rectangular Masarykovo square, which
is dominated by the town hall building

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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V zelené záplavě Žamberské pahorkatiny leží
obec Lukavice

Traktor utopený v zeleni obhospodařující pole
u obce Lukavice

In the lush greenery of the Žamberk highlands lies the
Lukavice village

A tractor surrounded by greenery, servicing the fields near Lukavice
CBS Flying team 2019

CBS Flying team 2019
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Nad městem Letohrad na výšině zvané Kopeček
stojí půvabná barokní kaple sv. Jana Nepomuckého
Above the Letohrad town on a peak called Kopeček there is the
picturesque Baroque chapel of st. Jan Nepomucký
CBS Flying team 2018

Z podhůří Orlických hor vystupuje malebné město
Letohrad, ležící při soutoku Tiché Orlice
a Lukavického potoka
The picturesque Letrohrad town, located at the confluence of the
Tichá Orlice river and Lukavický stream, rises from the foothills
of the Orlické mountain range
CBS Flying team 2018

74

75

Václavské náměstí v Letohradu tvoří centrum, které
je městskou památkovou zónou a zdobí ho zámek

Tvrz Orlice s kostelem Nanebevzetí Panny Marie
stojí v zástupu mezi bujnou zelení

Václavské square in Letohrad forms the centre of the town’s
historical heritage zone and features a chateau

The Orlice fortress with the church of Nanebevzetí Panny Marie
is surrounded by lush greenery

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Pod vrcholem Suchého vrchu se nalézá rozhledna,
která také slouží k vodárenským účelům
Below Suchý peak there is a lookout tower, which is also used for
water management purposes
CBS Flying team 2018

Kramářova chata je skvělým turistickým cílem
při toulkami přírodním parkem
Suchý vrch – Buková hora
Kramářova chata is a cottage that is an impressive tourist site for
taking strolls through the Suchý vrch – Buková hora nature park
CBS Flying team 2018
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PARTNER

Upravené schodiště láká do knihovny města
Jablonné nad Orlicí

Podzimní listí dotváří malebný pohled na barokně
upravený kostel sv. Bartoloměje

The well-maintained stairway attracts visitors to the
Jablonné nad Orlicí town library

Autumn leaves form a picturesque view of the Baroque style church
of st. Bartoloměj

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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PARTNER

V řádcích srovnané hroby si střeží kostel
sv. Jakuba Staršího v Bystřeci

Šedivý had vinoucí se jarními odstíny zelené
u Bystřece

In between the rows of aligned graves, there is the church
of st. Jakub Starší in Bystřec

A grey snake slithering in the shade of spring greenery
near Bystřec

CBS Flying team 2019

CBS Flying team 2019
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Ve vrcholových částech Kozlovského hřbetu leží
obec Přívrat

The surroundings of Přívrat look like there has been a fire

Nedaleko Přívratu jako by okolo posedu hořelo

At the top of Kozlovský hřbet ridge lies the village of Přívrat

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2019
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Příroda prorostlá městem Česká Třebová se ladí
do barev železnice

Kostel sv. Jakuba vítá příchozí na Staré náměstí,
které zdobí radnice

The natural scenery in the town of Česká Třebová blends nicely with
the colours of the rails

The church of st. Jakub welcomes visitors to Staré square, which
features the town hall

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Vesnička Anenská Studánka je obklopená hranicí
s okresem Svitavy

Korunami stromů obklopený kostel sv. Vavřince
v Anenské Studánce

The small Anenská Studánka village borders the Svitavy District

The crowns of the trees surround the church of st. Vavřinec
in Anenská Studánka

CBS Flying team 2019

CBS Flying team 2019

89

The neo-Gothic church dedicated to st. Jan Křtitel...

...zdobí Damníkov vinoucí se pod vrcholem
Velká pláň

CBS Flying team 2018

...adorns Damníkov below Velká pláň hill

Novogotický chrám zasvěcený sv. Janu Křtiteli...

CBS Flying team 2018
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A blue caterpillar passing by near the Luková village

Kostel sv. Markéty v Lukové pozorující dění
na železnici

CBS Flying team 2019

The church of st. Markéta in Luková watches over the railways

Modrá housenka projíždějící u obce Luková

CBS Flying team 2019
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Perlou náměstí J. M. Marků je renesanční radnice

Netradiční pohled na město Lanškroun propletené
jarní zelení

The pearl of J. M. Marků square is the Renaissance town hall

An atypical view of the Lanškroun town, dotted with spring greenery

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2019
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Komplex několika staveb tvoří zámek Lanškroun,
Městské muzeum a kostel sv. Václava
A complex of multiple structures consists of the Lanškroun chateau,
the Town Museum and the church of st. Václav

Malířská paleta v podobě přírody u Albrechtic
The natural scenery near Albrechtice looks like a painting
CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Jednou ze sakrálních památek obce Strážná je
bělostný kostel sv. Isidora opalující se v paprscích
poledního slunce
One of the pilgrimage sites in the Strážná village is the church
of st. Isidora, which is seen here basking in the sunshine

Silnice lemující řeku Moravská Sázava v Krasíkově
The road lining the Moravská Sázava river in Krasíkov
CBS Flying team 2019

CBS Flying team 2019
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Moravská Sázava v podobě klikatícího se hada
v suchém poldru nedaleko Žichlínku

V odpoledním slunci vyhřívající se barokní kostel
Narození sv. Jana Křtitele v Žichlínku

Moravská Sázava resembles a slithering snake near Žichlínek

The afternoon sunshine hits the Baroque church of Narození
st. Jana Křtitele in Žichlínek

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Nad dřevěnou rozhlednou Lázek u Cotkytle se
vypíná železná konstrukce vysílače

Ve středu Cotkytle se zvedá nad střechy domů
kostel sv. Jana Nepomuckého

Above the Lázek wooden lookout tower near Cotkytle there
is an iron transmitter

In the middle of Cotkytle, towering above the roofs of houses,
is the church of st. Jan Nepomucký

CBS Flying team 2019

CBS Flying team 2019
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Na česko-moravské hranici leží podhorské Horní
Heřmanice, kde dominantu obce tvoří kostel sv. Jiří

Tam, kde kdysi stál poutní kostel, se dnes nad koruny
zvedá rozhledna Křížová hora se svými 25 metry

On the boundary between Bohemia and Moravia, there is the Horní
Heřmanice mountain village, dominated by the church of st. Jiří

It is where a pilgrimage church once stood and today Křížová hora
with its 25 m height towers above the crowns of trees

CBS Flying team 2019

CBS Flying team 2018
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V nejníže položené části Orlických hor leží městys
Mladkov, skrze který vede Jiráskova horská cesta
In the lowest positioned part of the Orlické mountain range lies the
Mladkov township, through which the Jirásek mountain path passes
CBS Flying team 2019

Na mladkovském cvičišti jsme zachytili soutěžit
dobrovolné hasiče. I shora je na ně skvělý,
ale jiný pohled
We snapped a photo of volunteer firemen exercising in Mladkov.
There is also a beautiful but different view from the hill
CBS Flying team 2019
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Klášter Hora Matky Boží s kostelem Nanebevzetí
Panny Marie zasazený do měnící se přírody v okolí
města Králíky
The Hora Matky Boží monastery with the church of Nanebevzetí
Panny Marie is situated in changing natural scenery near the
Králíky town

Ohromné poutní místo shlíží z části Kopeček
na své město

Nejvýchodnější město Čech, při trojmezí s Moravou
a Slezskem, to jsou sněhem zasypané Králíky

The enormous pilgrimage site overlooks the town from Kopeček

The eastern-most town in Bohemia, at the meeting point with
Moravia and Silesia, is Králíky which is often cloaked in a blanket
of snow

CBS Flying team 2018

Jan Čejka 2019

CBS Flying team 2018
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Mezi Orlickými horami a Hrubým Jeseníkem se pod
sněhovým popraškem nachází obec Dolní Morava...

..., kde se pod vrcholem Slamník kroutí 55 metrů
vysoká Stezka v oblacích

The Dolní Morava village is located between the Orlické mountain
range and the Hrubé Jeseníky mountains, under a blanket
of snow...

..., where below Slamník peak there is a 55 m high path in the
clouds

Jan Čejka 2019

CBS Flying team 2018
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Rozvodí tří moří – tak je pojmenován vrchol Klepý,
mezi turisty také nazývaný jako Klepáč

Nedaleko vrcholu Králického Sněžníku stojí socha
slůněte, která je při pohledu z nebe nepatrná...

...oproti velikosti hory, ze které lze dohlédnout
do Čech, Moravy i Polska – Králický Sněžník

The watershed of three seas is often what Klepý is nicknamed and
among hikers it is also known as Klepáč

Near Králický Sněžník peak there is a statue of a baby elephant,
which is easy to overlook when viewed from the sky...

...compared to the enormity of the mountain from which Bohemia,
Moravia and Poland can be seen – Králický Sněžník

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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MALEBNÉ OBCE A MĚSTA REGIONU ORLICKOÚSTECKO
PICTURESQUE VILLAGES AND TOWNS AT ÚSTÍ NAD ORLICÍ REGION
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Brandýs nad Orlicí

Vydejme se po stopách učitele národů Jana Amose Komenského a poznejme
místa, kudy kráčel poutník, ústřední postava z jeho díla „Labyrint světa
a ráj srdce“.

Tyto stopy najdeme v Brandýse nad Orlicí, zdánlivě nenápadném městečku v malebném údolí Tiché Orlice. Již koncem
13. století se na vysokém návrší nad řekou vypínal hrad Jindřicha z Brandisa. Pod ním se rozrostlo městečko, kam na
přelomu 19. a 20. století rádi zavítali J. Zeyer, K. V. Rais či Alois Jirásek a v neposlední řadě zde pobývali král houslí František
Ondříček, členové Českého kvarteta Josef Suk, Oskar Nedbal, Hanuš Wihan a další význační hudebníci. Zatímco městečko
vzkvétalo do podoby oblíbeného letoviska, které ve své době navštívil i T. G. Masaryk, hrad se během staletí proměnil ve
zříceninu, která potěší duši každého romantika. Na protějším návrší vévodí městečku barokní kostel Nanebevstoupení
Páně. Brandýs nad Orlicí sehrál významnou úlohu v dějinách Jednoty Bratrské. Tady zemřel její zakladatel bratr Řehoř.
Roku 1503 král Vladislav II. Jagellonský povýšil Brandýs na město. V roce 1564 se zde narodil Karel starší ze Žerotína, který
v době pobělohorské Jednotu podporoval a poskytl ochranu mnoha jejím bratřím. Byl mezi nimi i Jan Amos Komenský,
který tady napsal několik svých děl, zejména slavný „Labyrint světa a ráj srdce“. Komenského si v Brandýse váží a není
divu, že zde můžeme navštívit hned několik míst spojených s tímto velikánem. Poblíž místa, v němž podle stare místní
tradice pobýval, stojí od roku 1865 jeho památník a přímo naproti němu se můžeme krásně ztratit v přírodním habrovém
labyrintu. V budově secesní radnice z roku 1901 na nás čeká Pamětní síň Jana Amose Komenského, kde se seznámíme s
jeho pobytem i díly zde sepsanými. To však zdaleka není vše, čím Brandýs své návštěvníky překvapí a potěší. Vzniká zde
tematická Poutníkova stezka inspirovaná slavným spisem Komenského - soubor průběžně tvořených a doplňovaných
soch a plastik rozmístěných po celém městě. Můžeme si je prohlédnout, dotknout se jich a nechat se unést příběhy, které
vyprávějí. Brandýs nad Orlicí se právem řadí k městům, jejichž návštěvu bychom neměli odkládat. Jeho krásy znají nejen
ti, kteří si sem přijíždějí léčit pohybové problémy do rehabilitačního ústavu, ale znají je i milovníci romantického putování.
Protékající Tichá Orlice dotváří půvabné údolí lákající k vycházkám i vyjížďkám na kole či in-line bruslích. Řeka samotná je
navíc oblíbená u rybářů a vodáků. Vydejme se tedy do tohoto ráje, který se navždy zapíše do našich srdcí.

Let’s follow the footsteps of the Teacher of Nations Jan Amos Komenský (Comenius)
and get to know the places through which the Pilgrim passed, the main character
from his work “Labyrinth of the World and Paradise of the Heart”.
We will find these footsteps in Brandýs nad Orlicí, an easy to miss small town in the picturesque Tichá Orlice valley. The castle of
Jindřich of Brandýs existed already at the end of the 13th century on the tall hill above the river. Below it a small town emerged,
which was popular among J. Zeyer, K. V. Rais and Alois Jirásek among others at the turn of the 19th and 20th centuries and
recently it was also popular among František Ondříček, known as the king of the fiddle, Josef Suk, Oskar Nedbal and Hanuš
Wihan, members of Czech Quartet, as well as other renowned musicians. While the small town has become a popular resort
destination, which during its time was even visited by the first Czechoslovak president T. G. Masaryk, over the centuries the castle became ruins, which are charming for anyone who is romantic. On the opposite hill the town is dominated by the Baroque
church of Nanebevstoupení Páně. Brandýs nad Orlicí has played an important role in the history of the Evangelical Church
of Czech Brethren. Its founder, Brother Řehoř, died there. In 1503, King Vladislav II Jagello elevated Brandýs to the status of
a town. Karel the Elder from Žerotín was born there in 1564 and during the period following the battle on the Bílá Mount, he
supported the Evangelical Church of Czech Brethren and provided protection to many of its adherents. They included Jan Amos
Komenský, who wrote several of his works there, including “Labyrinth of the World and Paradise of the Heart”. Komenský is
appreciated in Brandýs and it is no wonder that in the town we can visit multiple locations related to this giant of philosophy.
Near the location in which he stayed according to old local traditions, a monument to him has stood since 1865 and directly
across from it, we can easily get lost in the hornbeam natural labyrinth. In the building of the Art Nouveau town hall from
1901, we can find the Memorial Hall of Jan Amos Komenský, where we can become acquainted with his stay in the location
and the works that he wrote there. However, this is far from all that Brandýs impresses and surprises its visitors with. There is
the thematic Poutníkova trail inspired by the famous writings of Komenský, a set of continuously created and complemented
sculptures and statues located throughout the town. We can view them, touch them and be swept away by the stories that they
tell. Brandýs nad Orlicí is among the towns which we should be sure to visit. Its beauty is familiar not only to those who come
there to treat problems with motion at the rehabilitation institute but it is also known by all lovers of romantic wandering. The
ﬂowing Tichá Orlice river makes the charming valley enticing for strolls as well as bicycle rides and in-line skating. The river itself
is also popular among fishermen and boatmen. So, let’s explore this paradise, which will be forever ingrained in our hearts.
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Zřícenina hradu | Ruins of the Castle

Brandýský okruh vozů Aero
The Brandýs Circuit for Aero vehicles

Meandry Tiché Orlice | Meanders of the Tichá Orlice River

Labyrint| Labyrinth

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
Brandýs nad Orlicí Rehabilitation Institute

Cyklostezka | Cycling path

Město Brandýs nad Orlicí, Náměstí Komenského 203, 561 12 Brandýs nad Orlicí , tel.: +420 465 544 211, podatelna@mesto-brandys.cz, www.mesto-brandys.cz

Bystřec
Je až s podivem, kolik netušených krás a zajímavostí se může skrývat pod
jediným jménem – Bystřec.
Věděli jste například, že kruhová nádrž uprostřed obce je vlastně bývalým vodním příkopem středověké
tvrze? Zničena byla patrně během husitských válek prý samotným Janem Žižkou, jehož jméno nese také
prastarý dub nad obcí, od něhož je krásný rozhled do širokého okolí i na obec samotnou. Bystřec
je usazen v lůně nádherné přírody, která má své neopakovatelné kouzlo v každém ročním období.
Když se vydáme do údolí Bystřeckého nebo Tiscovského potoka brzy zjara, okouzlí nás sněhobílé koberce rozkvetlých bledulí. Od května do podzimu září louky a stráně kolem Bystřece tisíci květů a jásají
ptačím zpěvem. Melancholický nádech dá obci barevný podzim a pak už se jen můžeme těšit na zimu
a sněhovou peřinu. Tento koloběh provází život v Bystřeci už od počátku 14. století, kdy tady existovaly dvě samostatné osady, starší Bystříček (Wizrece) a mladší Bystřec (Waltersdorf). Patrně v polovině
14. století byl v Bystřeci vystavěn dřevěný kostelík sv. Jakuba, který v roce 1828 nahradila dnešní
svatyně. Na hřbetu Cikánského kopce najdeme kapličku Nejsvětější Trojice z počátku 18. století, rokokový kříž před hřbitovem s reliéfem Srdce Páně pochází z roku 1778, socha sv. Jana Nepomuckého
stojící na rozcestí před historickou budovou školy je z roku 1812. Obec disponuje dobrým občanským
vybavením, ke sportu slouží víceúčelový sportovní areál, tělocvična i posilovna. Život 1200 obyvatel
provází pestré společenské dění a neotřelé akce. Stačí se stavit na „Bystřecké čertování“. Tuto obchůzku
čertů provází vozy tažené koňmi, zlověstný klapot kopyt, ďábelské postavy sedící na vozech, rohy, vidle, řetězy, přízračné ohně v černočerné prosincové tmě, sirný smrad… Ta představa sice nahání tak
trochu husí kůži, přesto má v sobě magickou přitažlivost pro každého, kdo by chtěl do Bystřece zavítat.
A čerty tady můžeme potkat i jindy. Když se vydáme od Tiscovského potoka podle neobvyklých značek,
dojdeme tam, kde je prý ukryt vchod přímo do pekel. K Čertovým schodům. Jsou sice maličké, to však
nevadí. Sedněte na kámen, vybalte svačinu a zaposlouchejte se. V bystřeckých lesích je krásně.

Obec Bystřec | The village of Bystřec

Západ slunce u dubu | Sunset at the oak tree

It is incredible how many hidden beauties and interesting sites can be hidden
below one name – Bystřec.
Did you know, for example, that the round water reservoir in the middle of the village is a former water moat for
a medieval fort? It was apparently destroyed during the Hussite wars by Jan Žižka himself, whose name is also borne
by the historic oak tree above the village, from which there is a beautiful view of the surroundings near and far and of
the village itself. Bystřec is situated in a beautiful natural setting, which has unique charm in every season. If we visit the
valley of the Bystřecký stream or Tiscovský stream in early spring, we will be impressed by the white blanket of blooming
spring snowﬂakes. From May to autumn the meadows are in full bloom and around Bystřec there are thousands of
ﬂower blossoms, while birds can be heard singing. The colourful autumn gives the village its melancholic breath and we
can look forward to winter as well as a blanket of snow. This cycle has accompanied life in Bystřec since the early 14th
century, when there were two separate settlements, the older being Bystříček (Wizrece) and the younger being Bystřec
(Waltersdorf). Apparently in the mid 14th century, construction was completed in Bystřec of the wooden chapel of st.
Jakub, which in 1828 was replaced by today’s sanctuary. On the ridge of Cikánský kopec hill, we can find the chapel
Nejsvětější Trojice from the early 18th century, the Rococo cross in front of the cemetery with the bust Srdce Páně from
1778 and the statue of st. Jan Nepomucký located at the intersection in front of the school building is from the year
1812. The village has very good amenities, including a multi-purpose sport complex, a gym and a fitness centre. Life
for the 1,200 inhabitants is accompanied by varied community life and events. Simply witness the Bystřecké čertování
festivities. This walk through the village by folks dressed as devils is accompanied by vehicles pulled by horses, the sound
of horse shoes hitting the ground as they walk, devil characters sitting on the vehicles, horns, forks, chains, spooky fires
in the dark December night and the smell of sulphur. Imagining all of these things may give you goosebumps but it still
has a magic form of attraction for everyone who would like to visit Bystřec. And we can encounter devils elsewhere here
too. If we set oﬀ on a journey from Tiscovský stream and follow the atypical signs, we can get to where according to folk
legend the entrance to Hell itself is covered. To Čertovy schody, which means “Devil’s stairs”. They are small but that does
not matter. Sit on a stone, unpack your snack and listen. It is beautiful in the Bystřec forests.

Dětský den | Children’s Day

Bledule u potůčku | Spring snowflakes blooming by the stream

Pohled na obec | View of the village

Obec Bystřec, Bystřec 182, 561 54 Bystřec, tel.: +420 465 642 643, ou@bystrec.cz, ou@bystrec.cz, www.bystrec.cz
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České Heřmanice
Jsou obce, z nichž jejich poloha, vynikající občanská vybavenost a výborné
možnosti trávení volného času činí velmi dobré místo k životu.
Takovou obcí je městys České Heřmanice. Již v roce 1226 tady stála ves, která už o tři století později byla
jmenována městečkem s mnoha právy a privilegii. Doby dávno minulé připomíná řada historicky významných památek, z nichž nejvzácnější je dominanta městečka, kostel sv. Jakuba Většího. Pozornost si zaslouží
také barokní sýpka, hospodářské stavení č. p. 30, katolický a evangelický hřbitov a drobné sakrální stavby
nebo dochované historické usedlosti v okolních místních částech Chotěšiny, Netřeby a Borová. Vydejme se
za poznáním všech částí městyse a poznejme život v krajině, jejíž tvář dokresluje množství rybníků a rybníčků.
Je to život příjemný díky velmi dobré občanské vybavenosti a skvělému zázemí pro trávení volného času. Nechybí společenský sál s hospůdkou vhodný pro pořádání nejrůznějších kulturních akcí, fotbalový areál a Centrum volnočasových aktivit s víceúčelovým hřištěm, běžeckou dráhou, cvičnou tenisovou a lezeckou stěnou
a dětským hřištěm. Díky aktivní činnosti několika spolků a dobře fungující základní a mateřské škole mají
občané řadu možností pro vzájemné setkávání a sousedské popovídání. Vždyť během roku není jediného
měsíce, kdy by se nekonala nějaká kulturní či sportovní akce! Na jejich organizaci mají velkou zásluhu právě
místní spolky v čele se třemi hasičskými sbory z Českých Heřmanic, z Netřeby a z Chotěšin, TJ Sokol, Komunitní školou, Svatojakubskou farností či klubem Českoheřmanských aktivních seniorů ČAS 55+. Nejen mezi
místními jsou velmi oblíbené tradiční tematické výstavy, koncerty a divadelní představení, plesy, masopust se
zabijačkovými hody, pálení čarodějnic či oslavy svátku sv. Floriána, dětské dny, Staročeský jarmark, fotbalová
utkání, Heřmanské cyklování, posvícení, Česko zpívá koledy a v neposlední řadě také silvestrovský ohňostroj.
Všechny tyto počiny lákají nejen místní občany, ale také sousedy z okolních obcí. A není divu, vždyť co se týká
přístupu k životu, České Heřmanice by mohly jít ostatním příkladem. Neustále se modernizují a zvelebují, jsou
známé svou péčí o památky i o zeleň a ohleduplností k životnímu prostředí. České Heřmanice, které se pyšní
Zlatou stuhou z krajského kola soutěže „Vesnice roku 2012“ jsou zkrátka dobrým místem k životu.

Netřeby

Masopust 2017 | Masopust Slavic carnival 2017

Centrum volnočasových aktivit | Leisure centre

Borová

There are villages which due to their location, excellent amenities and excellent
opportunities for spending free time are very good places to live.
The township of České Heřmanice is one such place. In 1226, a village stood there which three centuries later
was named a township with many rights and privileges. Visitors and inhabitants are reminded of history by
important sites, dominated by the church of st. Jakub Větší. The Baroque granary also is noteworthy, as is
farm property no. 30, the Catholic and Evangelical cemetery, small sacral buildings and the preserved historic
farmsteads in the surrounding local communities of Chotěšiny, Netřeby and Borová. Let’s explore all parts of
the township and get to know life in the area, which is enhanced by the many ponds. Life is enjoyable here
thanks to good amenities and excellent recreational areas. There is of course a community hall with a pub,
which is great for hosting various cultural events, a football area and a leisure centre with multi-purpose sports
grounds, a running track, a tennis practice court, a climbing wall and a children’s playground. Thanks to the
activities of the numerous associations and a well-functioning primary school and nursery school, inhabitants
have plenty of opportunities to meet one another and talk as neighbours. After all, during the year there is no
month in which no cultural or sport event takes place! The local associations, led by the three fire brigades
from České Heřmanice, Netřeby and Chotěšiny, TJ Sokol, the community school, the st. Jakub parish and the
ČAS 55+ active seniors’ club, play an important role in organising events. The themed exhibits, concerts and
theatrical performances, balls, Masopust Slavic carnival with hog slaughter, Walpurgis Night are popular traditions among locals and visitors alike, as are the festivities of st. Florian, children’s days, the old Bohemian open
market, football matches, Heřmanice cycling, feasts, carol singing festivals and last but not least, the New Year’s
Eve fireworks. All of these activities attract not only the locals but also neighbours from nearby municipalities.
And it is no wonder because after all, these activities are about people’s approach to life and České Heřmanice
could set an example for others. It is constantly being modernised and improved, while it is known for caring for
its landmarks as well as its greenery and for environmental consciousness. České Heřmanice, a proud winner of
the gold ribbon in the regional round of the Village of the Year 2012 competition, is in short a good place to live.

Pomník padlých, sýpka, škola, kostel sv. Jakuba Většího | Monument to the fallen, granary, school, church of st. Jakub Větší

Chotěšiny

120

Městys České Heřmanice, České Heřmanice 75, 565 52 České Heřmanice, tel.: +420 465 549 516, urad@ceskehermanice.cz, www.facebook.com/MestysCeskeHermanice, www.ceskehermanice.cz

Dlouhá Třebová
O tom, že Dlouhá Třebová je skutečně dlouhá, nemůže být pochyb. Než projdeme celou
obec, zabere nám to bezmála hodinu.
Cesta podél řeky Třebovky však bude jistě zajímavá a plná inspirace. A není divu, protože jinou obec s názvem Dlouhá
Třebová v celé republice nenajdeme. Poprvé se o Dlouhé Třebové zmiňuje listina krále Václava II. z roku 1304, kdy obec
spolu s dalšími vesnicemi připadla k majetku Zbraslavského kláštera. Ve správě kláštera zůstala Dlouhá Třebová až do
roku 1358, kdy byla připojena k biskupství v Litomyšli. Obec to bývala významná už v té době, vždyť tady stávala zemanská tvrz, v níž probíhaly soudy a několikrát zde pobývali i litomyšlští biskupové. Tvrz v průběhu věků sice zanikla,
milovníci architektonických památek však ochuzeni rozhodně nebudou. Od roku 1906 ohromuje návštěvníky obce svou
novogotickou křehkostí chrám sv. Prokopa. Zemského patrona a ochránce Dlouhé Třebové sv. Prokopa zobrazuje i pískovcová socha, stojící za řekou v severní části obce. Pozornost si zaslouží také Pomník svobody z roku 1924 se třemi bronzovými emblémy – Jana Husa, Jana Žižky a T. G. Masaryka. Kromě zajímavých historických památek osloví návštěvníka
Dlouhé Třebové také život místních 1300 obyvatel. V obci působí řada spolků, které se podílejí na společenském dění,
jímž je Dlouhá Třebová známá v celém okolí. Tradicí se staly myslivecké a hasičské plesy, karnevaly a pálení čarodějnic.
Vyhlášená je červencová Staročeská pouť, adventní koncerty či vycházka s myslivci, všechny milovníky dobrého jídla
i zábavy přilákají tradiční Myslivecké hody či Dlouhotřebovská zabijačka. Dlouhá Třebová má i velkou sportovní tradici. Každoročně zde místní TJ pořádá kromě své pravidelné činnosti celodenní akci Sportovní den s TJ Dlouhá Třebová,
kde si může zasportovat úplně každý. A pro všechny milovníky pohybových aktivit je otevřeno nové víceúčelové hřiště
s cvičebními prvky před budovou základní školy. Aby toho nebylo málo, na své si přijdou i návštěvníci, kteří propadli kouzlu koňských hřív. Od roku 2005 totiž v Dlouhé Třebové působí hřebčín Karlen, který se nezabývá jen chovem velšských
pony, ale také výcvikem koní, pořádá kurzy jízdy na koni pro začátečníky i pokročilé. Díky široké nabídce služeb hřebčína
můžeme poznat okolí Dlouhé Třebové tím nejkrásnějším pohledem – pohledem z koňského hřbetu.

Pohled na obec Dlouhá Třebová | View of the village of Dlouhá Třebová

There’s certainly no denying the fact that Dlouhá Třebová (Dlouhá means long in Czech) is
really rather long. It will take us almost an hour before we’ve made our way through the
entire village.
However, the journey along the Třebovka River will certainly be interesting and full of inspiration. And it’s no wonder because
we won’t find another village called Dlouhá Třebová in the entire country. Dlouhá Třebová was mentioned for the first time
in the charter of King Václav II from 1304, when the village and other villages became annexed into the property of the Zbraslav Monastery. Dlouhá Třebová remained under the administration of the monastery until 1358, when it became linked
to the bishopric in Litomyšl. The village was already significant at that time since it was here that stood the squire’s fortress
where the tribunals were held and Litomyšl bishops resided here several times. Though the fortress has ceased to exist over
the ages, those who love architectural monuments will certainly not feel cheated from not being able to see it. Since 1906,
visitors of the village have been mesmerized by the Neo-Gothic fragility of the Church of St. Prokop. The patron saint and
protector of Dlouhá Třebová, St. Prokop, is also depicted by a sandstone statue, which stands beyond the river in the northern part of the village. The 1924 Freedom Monument with three bronze emblems – Jan Hus, Jan Žižka and T. G. Masaryk - are
also worthy of attention. In addition to the interesting historical monuments, visitors of Dlouhá Třebová will also be touched
by the lives of the local 1,300 inhabitants. The community has a number of clubs involved in the social events, which Dlouhá
Třebová is famous for in the whole area. Hunter’s balls and firemen’s balls, carnivals and Walpurgis Night have become
a tradition. It is also renowned for its Old Bohemian festival in July, advent concerts and hunter’s outing, while all those who
love good food and entertainment will be attracted to the traditional Hunter’s Feast or the Dlouhá Třebová Slaughter Festival. Dlouhá Třebová also has a great tradition in sports. Every year, in addition to its regular activities, the local gymnastic
organization organizes the all-day Sports Day event with the Dlouhá Třebová Gymnastics Organization where everyone can
participate. And for those who love engaging in physical activity, a new multi-purpose sports ground with exercise equipment
has opened up in front of the primary school building. And to top it all oﬀ, visitors who have fallen under the spell of the
horse’s mane will also find themselves right at home. Because the Karlen horse-breeding farm has been working in Dlouhá
Třebová since 2005 and not only deals with raising Welsh ponies but also with horse training, while it organizes horseback
riding courses for beginners and advanced riders. Thanks to a wide range of services on the horse-breeding farm, we can
explore the surroundings of Dlouhá Třebová via the most beautiful views – views while on horseback.

Víceúčelové hřiště u školy
Multi-purpose sports ground by the school

Kostel, slaměný betlém a socha sv Prokopa
Church, straw nativity scene and the statue of St. Prokop

Masopust 2017 | Carnival 2017

Sportovní den s TJ Dlouhá Třebová | Sports Day with the Dlouhá Třebová Gymnastics Organization

Obec Dlouhá Třebová, Ústecká 235, 561 17 Dlouhá Třebová, tel.: +420 465 586 015, ou@dlouhatrebova.cz, www.dlouhatrebova.cz
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Dlouhoňovice
Vydejme se z centra Dlouhoňovic ke hřbitovu a dále do vršku až k lesíku.
Z unikátní Výhledny se nám naskytne překrásný pohled na panoráma Orlických
hor s Dlouhoňovicemi v popředí.
Leží v těsné blízkosti města Žamberk a mnozí návštěvníci mají pocit, že jsou jeho městskou částí. Není se
čemu divit, vždyť vlakové nádraží, které se nachází na katastru Dlouhoňovic, nese název Žamberk. Z hlediska historického však obě obce mnoho společného nemívaly. Počátky Dlouhoňovic sahají patrně do
13. století, kdy tady začala vyrůstat osada kolem manského statku, který patřil k majetku panství litického. Později se Dlouhoňovice, jejichž obyvatelé se živili převážně zemědělstvím a drobným řemeslem,
staly součástí panství žampašského. V 17. století se vlastníky panství stali jezuité, kteří v roce 1648 zřídili
ve vsi panský dvůr. Dnes bychom toto velké hospodářství marně hledali, do dnešních dnů se však dochovaly jiné cenné památky. Dřevěná zvonička uprostřed obce pochází z roku 1797, jen o kousek dál nás
zaujme kamenný kříž s letopočtem 1911 a za hasičskou zbrojnicí stojí kaplička z počátku 19. století. To už
jsme ale v novodobé historii obce. Tato ulice totiž nese příznačný název „Pod Vlekem“. Ano, Dlouhoňovice
jsou v okolí známé svým lyžařským vlekem s večerním osvětlením. A nejen tím, sport jako takový je neodmyslitelnou součástí životů všech 850 místních obyvatel už od nejútlejšího věku. V celoročně využívaném
sportovním areálu najdeme jak fotbalové hřiště, tak i hřiště multifunkční, které je využíváno k celé řadě
různých sportů. V zimě se areál stává vynikající ledovou plochou pod širým nebem, okolí obce usazené
v podhůří Orlických hor je rájem turistů, cyklistů a díky upravovaným běžeckým stopám si na své přijdou
i vyznavači běžeckého lyžování. Celoročně využívaná je i tělocvična, která slouží nejen ke sportu, ale
zároveň je i skvělým zázemím pro nejrůznější společenské akce. Dlouhoňovice jsou obcí velmi zajímavou.
A všechny tyto zajímavosti poznáme dokonale díky místní naučné stezce. Seznámíme se s historií i geologií těchto míst, osvěžíme se pramenitou vodou z Urbanovy studánky, poznáme všechny živé tvorečky
v místním lese. Dlouhoňovice by rozhodně neměly chybět na seznamu míst, která chceme navštívit.

Let‘s get out of downtown Dlouhoňovice, head to the cemetery and then up to the
forest. From the unique Výhledna lookout point, you’ll ﬁnd a broad beautiful view of
the Orlice Mountains with Dlouhoňovice in the foreground.

Výhledna | Výhledna lookout point
Naučná stezka | Instructional trail

They lie very close to the town of Žamberk and many visitors feel they are a part of the town. It’s no wonder because the
railway station, located on the Dlouhoňovice cadastral area, is named Žamberk. From a historical point of view, however,
both municipalities did not share much in common. The beginnings of Dlouhoňovice presumably date back to the 13th
century, when the settlement began to develop around the feudal estate that belonged to the property of the Litice Estate.
Later, Dlouhoňovice whose inhabitants made a living predominantly from agriculture and small crafts, became part of the
Žampach Estate. In the 17th century, the owners of the estate became Jesuits, who in 1648 established a manorial court in
the village. Today, we would be looking for this big homestead in vain but luckily other valuable monuments have survived
to this day. The wooden bell tower in the middle of the village is from the year 1797 and just a short distance further is the
stone cross dated 1911, while behind the firehouse there’s a small chapel from the beginning of the 19th century. However,
we have already made our way into the modern history of the village. This street actually has the distinctive name of “Pod
vlekem” or “Under the lift”. Yes, Dlouhoňovice is known for its ski lift that lights up at night. And not only that, sports also
remain an inherent part in the lives of all 850 locals from an early age. In the sports complex, which is used all year round,
we can find both a football field and a multi-purpose sports field, which is used for a variety of diﬀerent sports. In the
winter, the complex becomes an excellent open-air ice surface and the surroundings of the village, nestled in the foothills
of the Orlice Mountains, are a paradise for tourists and cyclists, while thanks to the modified cross-country tracks, even
cross-country skiers will find themselves right at home. There is also a gym which is used all year round that serves not only
for sports but also as a great venue for various social events. Dlouhoňovice is a very interesting village. And we’ll get to know
all of these attractions perfectly thanks to the local instructional trail. We will acquaint ourselves with the history and geology of these places, refresh ourselves with the spring water from the Urban´s Spring, while getting to know all of the living
creatures in the local forest. Dlouhoňovice should certainly not be missing on your list of places to visit.
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Dřevěná zvonička | Wooden bell tower
Multifunkční hřiště | Multi-purpose field

Pohled od hřbitova na Výhlednu
View of the Výhledna lookout point from the cemetery

Dolní Dobrouč
Prapůvodní název obce „Liebenthal“ - česky „milé, příjemné údolí“, naprosto
přesně vystihuje krajinu, v níž se rozkládá Dolní Dobrouč.
Je to půvabná krajina svěžích strání a zalesněných kopců, která láká svými krásami k objevným cestám. Dolní Dobrouč, jejíž součástí je i Horní Dobrouč a Lanšperk, je obcí s bohatou historií a pestrým
současným děním. Vznikla patrně v dobách vrcholné kolonizace za vlády Přemysla Otakara II. a do dějin
Českých zemí se poprvé zapsala v roce 1292. Tehdy už z ostrohu nad Tichou Orlicí vévodil celému okolí
hrad Lanšperk. V 16. století ztratil svou funkci, začal pomalu pustnout a dnes nad chaloupkami stejnojmenné vsi ční zbytky mohutných zdí, mezi nimiž je umístěna vyhlídková věž. Přehlédneme z ní velký kus
krajiny, spatříme mnoho zajímavého. Přímo v Lanšperku nás okouzlí roubené chaloupky, které jako by
vyrůstaly přímo ze skály, na níž stojí hrad, i štíhlá silueta novogotické kaple Nanebevzetí Panny Marie.
Dolní Dobrouč nás zaujme množstvím křížů a cenných kamenných soch, ke chvilkám rozjímání zve kostel
sv. Mikuláše, vystavěný v empírovém slohu. A až dostaneme chuť na něco dobrého, sladká vůně nás zavede k originální budově bývalé hasičské zbrojnice, v níž je dnes cukrárna. Příjemně posilněni se můžeme
vydat do Horní Dobrouče, jíž z malého návrší vévodí kostel sv. Jana Křtitele. Anebo ještě dál, po cestách
značených i neznačených, díky nimž objevíme magii poutního místa s Horákovou kaplí, vystavěnou nad
pramenem léčivé vody a všechny krásy této krajiny, v níž se rozkládá Dolní Dobrouč. Patří k obcím moderním, s velmi dobrou občanskou vybaveností. Působí tady celá řada organizací a zájmových spolků,
díky nimž má více než 2 500 místních obyvatel nepřeberné množství možností, jak strávit svůj volný
čas. Sportovně naladěným zájemcům je k dispozici moderní víceúčelová sportovní hala nebo všemožné
aktivity, fotbalové, tenisové, orelské či sokolské jednoty. Oblíbené jsou výpravy s Klubem českých turistů
i skautské akce. Dostatečnou dávku kulturních zážitků si můžeme dopřát díky Kroužku divadelních
ochotníků, svým zpěvem zaujme pěvecký sbor Campanula. Jak je vidět, návštěva Dolní Dobrouče je velmi
příjemným zážitkem. A může být i inspirací, protože život tady, uprostřed kopců Podorlicka, je krásný.

Hartlova lípa | Hartl´s linden tree

Poutní místo - Horákova kaple
Pilgrimage Site - the chapel Horákova

The previous name Liebenthal, which means “nice, pleasant valley”, absolutely
accurately characterises the countryside where Dolní Dobrouč is located.
It is a delightful landscape with lush and wooded hills, which lures people to explore its beauty. Dolní Dobrouč,
which includes Horní Dobrouč and Lanšperk, is a municipality with a rich history and plenty of activities. It was
apparently founded during the peak of colonisation under the reign of King Přemysl Otakar II and it was first
recorded in the history of the Czech Lands in 1292. At that time, the Lanšperk castle rose from the promontory
above the Tichá Orlice river. In the 16th century it lost its function, began gradually deteriorating and today
above the village of the same name there are ruins of the enormous walls, between which there is a lookout
tower. There is quite a spectacular view from it, where many interesting sites can be seen. Directly in Lanšperk
we will be charmed by the timber cottages, which look as if they have grown out of the rock on which the castle
stands and by the thin silhouette of the neo-Gothic chapel of Nanebevzetí Panny Marie. Dolní Dobrouč is impressive with its many crosses and valuable stone statues, while everyone is invited to visit the church of st. Mikuláš,
built in the empire style. If we have an appetite for a treat, the sweet aroma will lure us to the original building
of the former fire station, in which there is a shop with sweets. Recharged and refreshed, we can visit Horní
Dobrouč, from the small village square of which rises the church of st. Jan Křtitel. Or we can go even further,
along marked and unmarked paths, while discovering the magic of the pilgrimage site with the chapel Horákova
built above a medicinal water spring and discover all of the beauty of the region where Dolní Dobrouč is located.
It is a modern village with very good amenities. There are several organisations and interest groups, thanks to
which the more than 2,500 inhabitants have plenty of options for spending their free time. Those who like sport
have a multi-purpose sport facility at their disposal, along with numerous activities in addition to football,
tennis, Orel and Sokol associations. Trips taken with the Club of Czech Tourists and scouting events are very
popular. We can enjoy plenty of cultural experiences thanks to the Theatrical Amateur Club and the Campanula
choir’s singing is also enjoyable. So, it is clear that a visit to Dolní Dobrouč is a very pleasant experience. And
it can be an inspiration because life here surrounded by the hills of the Orlické mountains is beautiful.

Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Lanšperku
Chapel of Nanebevzetí Panny Marie in Lanšperk

Pohled na kostel sv. Mikuláše a základní školu
View of the church of st. Mikuláš and the primary school

Pohled na obce Dolní Dobrouč| View of the village of Dolní Dobrouč
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Lanškroun
Lanškrounsko je regionem mnohotvárným, v němž si na své přijdou turisté
i cyklisté, milovníci architektonických památek i vyznavači zimních sportů.
Přirozeným centrem této oblasti je Lanškroun, rychle se rozvíjející město s více než 10 000 obyvateli, ležící na
rozhraní Moravy a Čech. Historie Lanškrouna sahá do druhé poloviny 13. století, kdy se stalo hlavním ekonomickým centrem rozsáhlého lanšperského panství. Pravidelné středověké založení s čtvercovým náměstím, pojmenovaným po prvním českém fyzikovi, vzdělanci a lékaři císařů Janu Marku Marci, se dochovalo dodnes a je
předmětem obdivu všech návštěvníků města. Vždyť koho by neuchvátil pohled na impozantní renesanční radnici
z roku 1582, výstavní budovu gymnázia a další měšťanské domy? Za dalšími skvosty nemusíme chodit daleko.
Renesanční zámek nabídne ve svých expozicích pohled do dějin města, vedle něj můžeme v tichém rozjímání
spočinout v chladivých zdech starobylého kostela sv. Václava. Zajímavá bude zcela jistě návštěva starodávné
zájezdní hospody Krčma, která by si mohla směle zahrát v nejednom historickém filmu. A protože Lanškroun
není jen městem mnoha zajímavých památek, vydejme se dál. V severozápadní části města se rozkládá soustava Lanškrounských rybníků, které jsou opravdu něčím výjimečným. Málokde totiž najdeme v jednom areálu
přírodní koupaliště s pláží, molem a půjčovnou loděk, minigolfem a lukostřelnicí, tréninkovým hřištěm „Gladiator
Race“, dětským lanovým hřištěm „Lanškrouňáček“ nebo běžeckými okruhy. Oblast rybníků je zároveň přírodním
parkem s neuvěřitelným bohatstvím fauny i ﬂóry. Provede nás jím naučná stezka, jejíž součástí je také ornitologická pozorovatelna a vyhlídková věž Hláska. Ke všem těmto zajímavostem pak musíme přidat i skutečnost,
že Lanškroun je městem, v němž o kulturní a sportovní vyžití opravdu není nouze. Působí tady řada hudebních
souborů a skupin, sportovních oddílů a klubů, několik ochotnických souborů. Město hostí množství významných událostí sportovního, kulturního i turistického typu. K těm nejznámějším akcím patří bezesporu turistický
dálkový pochod s více než padesátiletou tradicí „Lanškrounská KOPA“, s nímž jsou spojeny podzimní městské
slavnosti. Je zřejmé, že Lanškroun se právem řadí k městům, jejichž návštěvu bychom neměli odkládat. Krásné
okolí a skvělé podmínky pro aktivně strávený volný čas z něj činí ideální místo pro život i dovolenou.

Rekreační oblast Lanškrounské rybníky | Lanškrounské ponds recreational area

Náměstí Aloise Jiráska | Alois Jirásek square

The Lanškroun area is a region with many faces, where hikers, cyclists, lovers of historic
architecture and winter sport fans will all ﬁnd what they are looking for.
The natural centre of this area is Lanškroun, a rapidly developing town with more than 10,000 inhabitants,
situated at the boundary between Moravia and Bohemia. The history of Lanškroun dates back to the second
half of the 13th century, when it became the main economic centre of the extensive Lanšperk demesne. The
regular medieval establishment with a town square, named after the first Czech physicist, scholar and doctor
of emperors, Jan Marek Marci, has been preserved to this day and is admired by all visitors to the town. After
all, who would not be captivated by the view of the impressive Renaissance town hall from the year 1582, the
exhibition building of the secondary school and the burgher houses? For other treasures we need not go far. The
Renaissance chateau oﬀers in its exhibits a chance to view the history of the town and we can also enjoy quiet
contemplation while relaxing within the cool walls of the ancient church of st. Václav. Something else certainly
interesting is a visit to the Krčma tavern, which looks like something out of a historic film. And since Lanškroun
is not just a town of many interesting sites, let us move on. In the northwest part of the town there is a set of
Lanškroun ponds that are really something special. In view of other places we can find in one area a natural
swimming pond with a beach, pier and boat rental shop, while we can also find a mini golf, an archery shooting
range and the Gladiator Race training area, the Lanškrouňáček children’s cable playground or running paths.
The area where the ponds are located is also a natural park with incredible wealth of fauna and ﬂora. We can
explore all of this on an instructional trail, which includes an ornithological observation station and the Hláska
lookout tower. In addition, Lanškroun is a town with plenty of cultural and sport activities. There are several music groups, sport clubs and associations as well as groups of performers. The town hosts many important sport,
cultural and tourist events. The most well-known events undoubtedly include the long-distance hike with more
than fifty years of tradition, known as “Lanškrounská KOPA”, with which the autumn festivities are connected.
So, it is obvious that Lanškroun is among the towns which we should be sure to visit. The beautiful surroundings
and excellent conditions for active leisure time make it an ideal place to live or visit.
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Zámecká zahrada | Chateau garden

Půjčovna loděk na Dlouhém rybníku
Boat rental shop at Dlouhý pond

Lanškrounská KOPA

Zájezdní hostinec Krčma | Krčma tavern

Město Lanškroun, nám. J. M. Marků 12 Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun, tel.: +420 465 385 207, infocentrum@lanskroun.eu, www.lanskroun.eu

Letohrad
Bohatá historie, jedinečné pamětihodnosti a krásná příroda. To je Letohrad,
malebné město ležící v podhůří Orlických hor, které až do roku 1950 bylo Kyšperkem.
Tady má své kořeny první dáma americké diplomacie Madeleine Albrightová, tady se rodí sportovní hvězdy biatlonu. Daří se zde i hokejbalu a fotbalu a díky své poloze na železniční křižovatce je Letohrad centrem turistiky.
Historickému centru s kouzelnými měšťanskými domy kraluje barokní zámek. Zámecký park byl založen v letech
1820–1830 hrabětem Marcolinim z Ferraty a najdeme zde řadu cizokrajných a vzácných bylin i dřevin. Věděli jste
například, že právě tady brzy zjara vykvétá kriticky ohrožený kandík psí zub? Dalším lákadlem zámeckého parku,
zvláště pro děti, je umělá jeskyně grotta, v níž probíhají strašidelné prohlídky, nebo volně přístupná voliéra s exotickým ptactvem. To však zdaleka není všechno, čím Letohrad vábí turisty z celé republiky. Areál barokního Nového
dvora je proměněn v Muzeum řemesel, největší svého druhu v republice. Přímo na náměstí najdeme Městské
muzeum s originálními saněmi, na nichž Napoleon prchal z Ruska, a s moderní expozicí sirkařství. Muzeum a světnička Járy Cimrmana nás seznámí s vynálezy a cestovatelskou a výtvarnou činností tohoto velikána. V Letohradu
nebudou zklamáni ani milovníci sakrálních památek. Kostel sv. Václava je přehlídkou toho nejlepšího, co dokázali
barokní umělci. Dalším klenotem, který z vrchu pojmenovaného Kopeček vévodí městu, je pětiboká vrcholně barokní kaple sv. Jana Nepomuckého. Za krásou středověké architektury se vydáme na tvrz Orlice, kouzelná zákoutí
se skrývají v Letohradské bažantnici, příjemná procházka nás zavede k pozůstatkům hradu Kyšperka, v jehož podhradí toto výjimečné město vyrostlo. Letohrad je zároveň významným sportovním střediskem a východiskem pro
zimní i letní turistiku v Orlických horách. Turisté i cyklisté tady najdou hustou síť značených tras, velmi populární
je biatlon. Vždyť odchovanci letohradského biatlonového oddílu patří ke světovým špičkám biatlonu. Velmi inspirativní je i společenské dění v Letohradu. K těm nejznámějším akcím patří zcela jistě věhlasná Kopečková pouť,
Mezinárodní hudební festival, Historické slavnosti města či Mistrovství ČR v biatlonu na kolečkových lyžích anebo
pravidelná Setkání Klubu autorů literatury faktu. Město, jehož aktuální název vznikl v roce 1950, kdy došlo ke sloučení čtyř menších sídel, skutečně stojí za návštěvu.

Rich history, unique landmarks and beautiful nature. This is Letohrad, a picturesque town
located in the foothills of the Orlice Mountains, which until the year 1950 was Kyšperk.
Former U.S. Secretary of State Madeleine Albright has her roots here and this is also the birthplace of biathlon stars.
Ground hockey and football also thrive here, while thanks to its location at the intersection of railway lines, Letohrad is
also a centre of tourism. The historic town centre with charming burgher houses culminates with the Baroque chateau. The
chateau park was founded between 1820 and 1830 by Count Marcolini of Ferrata and in it we can find numerous exotic
as well as rare herbs and trees. Did you know for example that in early spring the critically endangered dogtooth violet
blooms here? Another example of the allure of the chateau park, especially for children, is the artificial cave in which haunted tours are given or the freely accessible aviary with exotic birds. However, this is far from all that Letohrad has to oﬀer
tourists from all over the country. The site of the Baroque New Courtyard has been transformed into a craft museum, the
largest of its kind in the Czech Republic. Directly on the square we can find the Town Museum, which features the original
sleigh on which Napoleon ﬂed from Russia and a modern exhibit about match production. The Jára Cimrman museum will
familiarise us with the inventions, travel and creative art activities of this major personality. Lovers of sacral sites will not
be disappointed in Letohrad either. The Church of St. Václav is an example of the best that Baroque artists have achieved.
Another gem, which towers over the town from Kopeček hill, is the five-sided Baroque Chapel of St. Jan Nepomucký. To
explore beautiful medieval architecture, we will visit the Orlice fortress, or the charming places at the Letohrad pheasantry
site, or we can take a pleasant stroll to the remains of Kyšperk Castle, below which this unique town developed. Letohrad is
also an important sport centre and starting point for winter as well as summer hiking in the Orlice Mountains. Hikers and
cyclists can find a dense network of marked trails and biathlon is also very popular. Letohrad biathlon athletes are among
the top biathlon athletes in the world. Community events in Letohrad are also very enjoyable. They certainly include the
famous Kopeček fair, the International Music Festival, the Historic Town Festivities and the Czech Biathlon Championships
in In-line Skiing as well as the regular Meetings of the Club of Authors of non-fiction. The town, whose current name dates
from 1950, when four smaller settlements were combined together, is truly worth visiting.

Foto|Photo: Jaroslav Tichý
Podloubí na náměstí | Arcades on the square

Foto|Photo: Jaroslav Tichý
Domy na sídlišti | Residential complex homes

Foto|Photo: Jaroslav Tichý
Kandík v zámeckém parku | Dogtooth violet in the chateau park

Foto|Photo: Jaroslav Tichý
Kaple v Červené | Chapel in Červená

Foto|Photo: Jaroslav Tichý
Kopečková pouť | Kopečková fair

Foto|Photo: Jaroslav Tichý
Fotbalový stadion | Football stadium

Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, tel.: +420 465 676 420, e-podatelna@letohrad.eu, www.letohrad.eu
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Líšnice
Usazená v půvabném údolí Divoké Orlice láká svým osobitým kouzlem
a zapisuje se nesmazatelně do srdcí všech, kteří ji poznali.
Vydejme se po stopách botanika Ladislava Čelakovského, spisovatele Karla Klostermana, prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a dalších významných osobností, kterým byla Líšnice velmi blízká.
Nejstarší písemný zápis o Líšnici bychom nalezli v listinách z roku 1365, kdy byla obec spolu s dalšími
osmi vesnicemi připsána k majetku pánů ze Žampachu. I když dějinné události byly k Líšnici mnohdy nevlídné, přivítá nás dnes moderní obec, v níž žije 750 obyvatel. Od druhé poloviny 19. století jí
vévodí novorománský kostel sv. Rodiny, jehož štíhlá věž je viditelná z širokého okolí. Pozornosti cestovatele jistě neunikne řada křížů, pomníčků a kapliček, které jsou rozesety po celé délce obce. Aktivně
zde působí několik spolků, z nichž nejstarší je sbor dobrovolných hasičů, založený v roce 1887. Jeho
členové reprezentují Líšnici na hasičských soutěžích a dobrých výsledků dosahují i při práci s mládeží.
Každoročně pořádají soutěž v hasičském sportu a bez jejich přičinění se neobejde tradiční stavění
májky a řada dalších akcí. Dlouholetou tradici má také TJ Sokol, založená v roce 1920, jejímž nejdéle
fungujícím oddílem je oddíl stolního tenisu, který od roku 1977 udržuje partnerské vztahy s německým
TSG Sehma. Sokolovna se sportovním areálem slouží široké veřejnosti nejen k utužení kondičky, ale
také jako místo k pořádání nejrůznějších kulturních událostí. Vedle vyhlášených plesů jsou i základnou
pro tradiční pochod „Líšnický puchýř“, vedoucí každý rok jinou trasou. Jedinečným prostorem pro
všechny, kteří chtějí tvořit nebo jenom nasát uměleckou atmosféru, je Alternativní půda Mezi Trámy,
kde probíhá řada akcí od koncertů, divadel až po semináře či workshopy. S dětmi se můžeme vydat
na Babiččin statek, kde strávíme příjemné chvíle ve společnosti koní a jiných domácích zvířat anebo
zažijeme jedinečnou atmosféru poutí a dožínek. A pak už nezbývá, než se vydat cestou kolem Divoké
Orlice, kterou překlenuje sedm mostů. Ta do svých zákoutí lákala vždy řadu umělců i turistů. Přidejte
se k nim a dopřejte si nezapomenutelné zážitky!

Stavění májky | Building of the maypole

Oslavy 130 let založení SDH
Celebration of the 130th anniversary of the fire brigade’s founding

Pohled na Líšnici | View of Líšnice

Nestled in the picturesque Divoká Orlice valley, this village impresses every
visitor with its personal charm and wins the hearts of everyone who becomes
familiar with it.
Let’s walk in the footsteps of botanist Ladislav Čelakovský, writer Karel Klostermann, President Tomáš Garrigue Masaryk and other important personalities to whom Líšnice is very close. The oldest discovered written record of Líšnice dates
from 1365, when the village along with eight other villages became the property of the lords of Žampach. Although
the history in Líšnice often has not been pleasant, today it is a modern welcoming village which is home to 750 people.
Since the mid 19th century, it has been dominated by the Neo-Romanesque Church of the Holy Family, whose slim
tower is visible from the far surroundings. Travellers certainly will not fail to notice the many crosses, monuments and
chapels which dot the entire village. A number of associations are active in the village, the oldest of which is the volunteer fire brigade, founded in 1887. Its members represent Líšnice at firemen’s competitions and also have good results
while working with the young. Every year they host a firemen’s sport competition and their involvement is crucial for
events such as the building of the maypole and many other activities. The TJ Sokol association, founded in 1920, has
many years of tradition and its longest functioning section is the table tenis section, which since 1977 has maintained
a partnership with the German association TSG Sehma. The Sokol Club together with a sport complex serve the public
not only for getting in shape but also for hosting various cultural events. Besides the famous balls, they are also the
venue for the traditional march “Líšnický puchýř” , which takes a diﬀerent route each year. A unique space for everyone
who wants to be creative or simply enjoy art is Alternativní půda Mezi Trámy (Alternative Attic Between Beams), where
numerous cultural events ranging from concerts and theatrical performances to seminars and workshops are held.
With children, we can explore Babiččin statek (Grandma’s Farm), where we can spend pleasant moments in the company of horses and other livestock or enjoy the unique atmosphere of fairs as well as harvest festivals. And then there
is nothing left to do but take a trip around the Divoká Orlice river, which is crossed by seven bridges. It has attracted
many artists and tourists to its corners. Come and join them to have an unforgettable experience!
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Přátelské utkání s TSG Sehma
Friendly gathering with TSG Sehma

Kostel sv. Rodiny | The Church of the Holy Family

Obec Líšnice, Líšnice 226, 561 84 Líšnice, tel.: +420 465 611 354, oulisnice@orlicko.cz, www.obeclisnice.cz

Sportovní areál | Sport complex

Lukavice
Vydejme se do míst, kde pobýval Karel IV. a která inspirovala světoznámého
malíře Alfonse Muchu. Možná, že budou inspirovat i nás.
Tím místem je Lukavice. Jak dokládají listiny z let 1344–1350, obec je to starobylá. Vždyť již v té době
tady stál kostel sv. Filipa a Jakuba, který spolu se sousoším „Ukřižování“ před ohradní zdí přitahuje
pohledy mnohého cestovatele. Další zajímavou památkou je pak kaple sv. Jana Nepomuckého z roku
1865 i řada drobných sakrálních památek, které připomínají zajímavé události ze života obce. Milovníci
památných stromů jistě neopomenou zastavení na dolním konci obce u dvora, kde najdou tak zvanou
„Muchovu lípu“. Právě tento strom neobvyklého tvaru ztvárnil Alfons Mucha na jednom z obrazů Slovanské epopeje - „Přísaha Omladiny pod Slovanskou lípou“. A další starobylé lípy skýtají příjemný stín
u kapličky sv. Jana Nepomuckého. Na své si v Lukavici přijdou i vyznavači pěší turistiky či cyklistiky.
Od železniční zastávky se nově vysázenou alejí dostaneme k odpočinkovému místu s lavičkou, odkud
se nám Lukavice i s celým okolím zjeví v celé své kráse. Pokud budeme mít štěstí, dohlédneme až
k vrcholkům Orlických hor. Další výhledy si můžeme dopřát při cestě na vrchol Karlovice, na němž
prý tábořil sám Karel IV. při dobývání hradu Žampach. A až zatoužíme po klidu a pohodě, není nic
snazšího, než se s rybářským náčiním usadit u rybníků Záhořského nebo Mostiska a nasávat pozitivní
energii, která těmito místy proudí. Protože energii budeme rozhodně potřebovat, až se vrhneme do
víru společenského života, jímž je Lukavice proslulá. Aktivně tady působí řada spolků, díky jejichž činnosti nemine měsíc, aby se nekonala nějaká kulturní nebo sportovní akce. Lukavice je zároveň obcí
soutěživou a pyšní se řadou ocenění, zejména ze soutěže Vesnice roku. Během uplynulých let získala
Modrou i Zelenou stuhu za společenský život a péči o životní prostředí, Fulínovu cenu za květinovou
výzdobu, v roce 2017 se stala Vesnicí roku Pardubického kraje a následně dosáhla stříbrné příčky
v kole celostátním. A až někdy budete v Lukavici pobývat a obcí prosviští mladí hasiči se zapnutou
sirénou, pak vězte, že z hasičské soutěže právě do rodné obce přivezli další zlato.

Pohled na obec Lukavice | View of the village of Lukavice

Javorová alej ke hřbitovu | Maple alley leading to the cemetery

Mladí hasiči | Young firemen

Sportovní areál | Sport complex

Den zahrádkářů | Gardeners’ day

Let’s explore locations where King Karel IV once stayed and which inspired world
renowned painter Alfons Mucha. Perhaps they will inspire you too.
This place is Lukavice. As is documented by records from 1344 to 1350, the village is historic. Already at that
time, the Church of St. Philip and Jacob stood, which with the depiction of the crucifixion in front of the enclosure wall attract views from many travellers. Another interesting site is the Church of St. John of Nepomuk
from 1865 and several small sacral landmarks, which remind one of the interesting events in the village’s inhabitants’ lives. Lovers of historic trees certainly should not neglect a visit to the lower end of the village by
the courtyard, where they will find “Mucha’s linden tree”. That tree with an atypical shape was created by
Alfons Mucha in one of the paintings from the Slavic Epic - “the Pledge of Youth below the Slavic Linden Tree”.
Additional old linden trees cast a pleasant shadow by the Chapel of St. John of Nepomuk. Lovers of hiking and
cycling will also find what they are looking for in Lukavice. From the railway stop along the newly laid alley, we
can get to a relaxation place with a bench from which Lukavice along with its entire surroundings appears very
beautiful. If we are lucky, we can see all the way to the peaks of the Orlice Mountains. We can see other views
if we journey to Karlovice Hill, on which King Karel IV himself is said to have camped during the conquest of
the Žampach Castle. And when we wish for calm and relaxation, then nothing is easier than to sit with fishing
tackle by the Záhoří and Mostiska ponds and recharge yourself with the positive energy that ﬂows through
these locations. We certainly will need this energy when we engage in community life for which Lukavice is
so famous. There are multiple active associations, thanks to whose activities not a month goes by without
a cultural or sport event taking place. Lukavice is also a competitive village that boasts of numerous awards,
particularly in the Village of the Year competition. During recent years, the Blue and Green Ribbon awards for
community life and care for the environment have been awarded to the village along with the Fulín Prize for
ﬂora decorations, while in 2017 the village became the Village of the Year of the Pardubice Region and took
silver in the nationwide round. Whenever you are in Lukavice and young firemen pass through the village with
a siren switched on, then you will know that in the firemen‘s competition another gold medal has been won.

Vrch Karlovice 476 m n. m. | Karlovice Hill 476 m above sea level

Obec Lukavice, Lukavice 117, 561 51 Letohrad, tel.: +420 465 621 425, oulukavice@orlicko.cz, www.obeclukavice.cz
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Luková
V nejvýchodnější části Čech, na hranicích s Moravou, leží obec, jíž daly jméno
rozsáhlé okolní louky.
Je to Luková, o níž se poprvé zmiňuje darovací listina krále Václava II. z roku 1304. Tehdy ves připadla
k majetku Zbraslavského kláštera, stejně jako Květná, která je dnes místní částí Lukové. V majetku kláštera
zůstaly vsi do roku 1358, kdy přešly do vlastnictví litomyšlského biskupství, a již tehdy stával v Lukové
dřevěný kostelík s farou. Doba to byla zlá, celé okolí sužovaly nájezdy loupeživých band v čele s rytířem Janem Pancířem ze Žampachu. Zakročit musel sám Karel IV., který hrad Žampach v roce 1356 dobyl, milého
rytíře vsadil do vězení a následně nechal popravit. Od té doby mohlo panství utěšeně vzkvétat. Bohužel
jen do třicetileté války, kdy tudy procházela císařská i švédská vojska, která za sebou zanechávala jen
obraz zkázy. Aby toho nebylo málo, v roce 1681 postihl Lukovou mor. Sotva se obec trochu vzpamatovala,
přišel rok 1758 a s ním generál Laudon s vojskem, který se právě v těchto místech připravoval k útoku
do Kladska a Slezska. Klid nastal až v druhé polovině 19. století. V roce 1876 byla postavena nová fara
a v roce 1882 se započalo se stavbou nového kostela. Tento kostel, zasvěcený svaté Markétě, sleduje
dění v obci dodnes. Od roku 1950 tady velmi aktivně pracuje Základní kynologická organizace. Věnuje
se všestrannému výcviku psů, který je tady na opravdu vysoké úrovni. Za léta své existence vybudovala
krásný areál s velkým cvičištěm a bezvadným zázemím pro pořádání nejrůznějších akcí nejen pro pejskaře,
ale i pro veřejnost. Zašťiťuje i „Lukovský mandel“, který každoročně přiláká do Lukové desítky turistických nadšenců. Stejně aktivní jsou i zdejší myslivci, jejichž dobrotám na „Mysliveckém táboráku“ neodolá
žádný gurmán. Oblíbené jsou Adventní koncerty, turnaje ve stolním tenisu, fotbalové zápasy či vozatajské
závody. Sousední Květná se pyšní kaplí sv. Vavřince, u níž se každým rokem koná slavná pouť, i opravenou
hasičskou zbrojnicí, která slouží jako místo příjemných sousedských setkání. Život 750 místních obyvatel,
zdánlivě poklidný, je protkán řadou aktivit a společného setkávání. Je to život činorodý a velmi inspirativní.

Mikulášská nadílka | St. Nicholas Day gift giving

In the eastern-most part of Bohemia, on the boundary with Moravia, there
is a village which got its name from the many surrounding meadows (“louky”
in Czech).
It is Luková, which was first mentioned in the Charter of King Václav II from the year 1304. At that time it
belonged to the property of the Zbraslav Monastery, as did Květná, which today is part of Luková. The villages remained the property of the monastery until 1358, when the ownership of them was transferred to
the Litomyšl bishopric and already then there was a wooden church with a parsonage in Luková. The era
was bad, the entire area was being ravaged by bands of thieves led by knight Jan Pancíř from Žampach.
King Karel IV himself even had to intervene and in 1356, he captured Žampach Castle, imprisoned the
knight and then even had him executed. Afterwards, the manor was able to ﬂourish. Unfortunately, that
prosperity lasted only until the Thirty Years War, when imperial and Swedish troops arrived who ravaged
everything in their path. As if that were not enough, in 1681 Luková was overcome by plague. And just when
the village was recovering somewhat, the year 1758 came and with it, General Laudon with his troops who
were preparing to attack Kladsko and Silesia. Peace did not come until the mid 19th century. In 1876, a new
parsonage was built and in 1882, the construction of a new church began. That church, dedicated to St.
Markéta, overlooks the village still today. The cynology organisation has been very active there since 1950.
It trains dogs at a truly high level. During the years of its existence, it has built a beautiful site with a large
exercise area and excellent facilities for hosting various events, both for dog owners and for the general
public. It also sponsors the Lukovský mandel festival, which annually draws dozens of tourists to Luková
who enjoy hiking. The local hunters are also active and their treats in the “Myslivecký táborák” event are
impossible for any gourmet connoisseur to resist. There are popular Advent concerts, a ping pong tournament, football matches and horse races. Neighbouring Květná features the Chapel of St. Vavřinec, at which
a famous fair takes place every year, along with the renovated fire station, which is also used as a place for
enjoyable meetings with neighbours. The life of the 750 local residents, which is fairly relaxed, is spiced up
with various activities and opportunities for meeting others. It is a very active and inspiring life.
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Lukovský mandel

Sázení lípy ke 100. výročí založení ČSR
Planting of a linden tree to mark the 100th anniversary of
Czechoslovakia’s founding

Zimní ukazatel | Winter direction indicator

Opravená bývalá škola v Květné (nyní bytový dům)
Renovated former school in Květná (now a residential building)

Obec Luková, Luková 102, 561 23 Damníkov, tel.: +420 465 394 030, lukova@ow.cz, www.lukova.cz

Dětský fotbalový turnaj | Children’s football tournament

Mladkov
Víte, kde můžeme spatřit ten nejvyšší živý vánočně ozdobený strom v celé
republice, zapsaný v České knize rekordů?
Roste v Mladkově, městysi, který se rozkládá uprostřed Mladkovské vrchoviny v malebném údolí Tiché
Orlice, při hranicích s Polskem. Součástí městyse jsou i Dolany, Petrovičky a Vlčkovice a dohromady tady
žije 530 obyvatel. Počátky Mladkova sahají do dávné minulosti, kdy Českým zemím vládl král Přemysl
Otakar II. V té době do zdejších hlubokých hvozdů přišli první osadníci a položili základy Mladkova, který
je v písemných pramenech poprvé zmiňován v roce 1350. To už tady stál farní kostel, který byl pravděpodobně předchůdcem dnešní dominanty městyse – raně barokního chrámu sv. Jana Křtitele. Mladkov je velmi vyhledávaným turistickým cílem. Prochází tudy nejvýznamnější pěší magistrála Orlických
hor – Jiráskova horská cesta a naučná stezka „Betonová hranice“, díky níž poznáme historii výstavby
prvorepublikového opevnění i jeho pozdější osudy a samozřejmě i jednotlivé objekty. Velmi osvěžující
zastávkou při tomto putování bude chvilka strávená u místních pramenů průzračně čisté vody – pramene Knížete Rostislava a radioaktivního pramene Karolína a Šalamoun. V Mladkově si na své přijde
opravdu každý. Milovníci sportu si jistě nenechají ujít každoroční téměř desetikilometrový Běh do vrchu
– Memoriál Dobroslava Marečka v lesním terénu s převýšením 522 metrů. Hasičský sport se představí
v každoročním okresním a krajském kole hry „Plamen“, které pořádá místní Sbor dobrovolných hasičů.
Zimní období se nese ve znamení skvělé lyžovačky v areálu v Petrovičkách a upravených běžeckých tras.
Nesmíme zapomenout ani na Vlčkovice, které jsou skutečně jedinečnou obcí v regionu. Jsou ozářené
sluncem, i když všude jinde vládne mlhavé příšeří, jsou zaváty sněhem, když v nižších polohách lidé chodí v dešti a kalužích. Je zcela jisté, že Mladkov se svými místními částmi patří mezi místa, která bychom
na svých cestách neměli minout. Právě v Mladkově se narodil Vojtěch Král z Dobré Vody, potomek rytířů
a český heraldik, sfragistik, sběratel, ilustrátor a cvičitel Sokola. Pochází odtud i německá spisovatelka
Gudrun Pausewang, která ve své knize „Vzpomínám na Rozinkovou louku“ vzpomíná na své dětství
strávené v Mladkově a následný odsun do Německa na konci druhé světové války.

Pohled z Hraničního vrchu | View from Hraniční hill

Náměstí | Square

Pramen knížete Rostislava | Prince Rostislav spring

Kostel | Church

Škola | School

Do you know where we can see the tallest live decorated Christmas tree in the
Czech Republic, recorded in the Czech Book of Records?
It grows in Mladkov, a township situated in the middle of the Mladkov highlands in the picturesque valley of the Tichá
Orlice river along the border with Poland. The township includes the villages of Dolany, Petrovičky and Vlčkovice while it
is home to 530 inhabitants. The beginnings of Mladkov date back to the distant past when the Czech lands were ruled
by King Přemysl Otakar II. At that time the first settlers came to the dense forests there and laid the foundations for
Mladkov, which was first mentioned in written sources in 1350. A parish church stood there, which was probably the
predecessor of the present dominant landmark of the township, the early Baroque church of st. Jan Křtitel. Mladkov is
a very popular tourist destination. An important pedestrian route of the Orlické mountain range, the Jirásek mountain
path, passes through it and so does the “Betonová hranice” instructional trail, which enables visitors to view the First
Republic fortifications as well as what later became of them and of course individual objects. A very refreshing stopover
in this wandering will be a moment spent at the local water springs with crystal clear water – the Prince Rostislav spring
and the radioactive springs of Karolína and Šalamoun. Truly everyone will find what they are looking for in Mladkov.
Sport lovers certainly will not pass up the opportunity to make the annual ten km run up the hill at the Dobroslav Mareček memorial in wooded terrain with an elevation of 522 m. Firemen’s sport is presented in each district and a regional
round of the game “Plamen” (Flame), which is organised by the Volunteer Fire Brigade. The winter season is great for
skiing at the Petrovičky resort and along well-maintained cross-country skiing trails. We cannot forget Vlčkovice either,
as it is a truly unique village in the region. It gets plenty of sunshine, even when elsewhere there is foggy gloom and there
is plenty of snow, while in the lower elevations people are experiencing rain and puddles. It is clear that Mladkov with
its local parts is among the places that we should not skip on our travels. Mladkov is the birthplace of Vojtěch Král of
Dobrá Voda, who is a descendant of knights and a Czech heraldist, sphragist, collector, illustrator as well as Sokol coach.
It is also the birthplace of the German writer Gudrun Pausewang, who in her book “I remember the Raisin Valley” recalls
her childhood spent in Mladkov as well as her subsequent expulsion to Germany at the end of the Second World War.

Vánoční strom
Christmas tree

Městys Mladkov, Mladkov 95, 561 67 Mladkov, tel.: +420 465 635 456, starosta@mladkov.cz, www.mladkov.cz

Mariánská skála
Mariánská rock

Poutní místo
Pilgrimage site

Kaplička Vlčkovice
Vlčkovice chapel
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Orlické Podhůří

Pozoruhodné památky, krásná panenská příroda, meandrující řeka lemovaná
strmě se zvedajícími svahy. To je údolí jedné z nejkrásnějších řek východních
Čech – Tiché Orlice.

Vydejme se podél řeky značenou cyklostezkou. Čekají nás pohledy do svěží zeleně, energie šumící řeky,
pohoda, klid. Právě tady leží Orlické Podhůří, obec, která vznikla v roce 1960 sloučením osad Dobrá Voda
se samotami Bezpráví a Luh, Kaliště, Perná, Rozsocha, Rviště a Říčky se samotou Klopoty. Počátky většiny
míst tvořících dnešní Orlické Podhůří sahají do období vrcholné kolonizace na přelomu 13. a 14. století,
při níž bylo vytvořeno panství Brandýs nad Orlicí. Dnešní Orlické Podhůří je moderní obcí s vynikajícím
zázemím, v níž žije 700 obyvatel. Velkými proměnami prošla základní i mateřská škola, které se rozrůstají
jak do počtu dětí, tak i do počtu nabízených činností. Obec se pečlivě stará o své historické památky.
Orlické Podhůří se vyznačuje pestrým společenským děním a během celého roku se tady koná řada kulturních i sportovních akcí. K těm nejoblíbenějším počinům patří plesy, karnevaly či pálení čarodějnic, milovníci country jistě znají „Říčkohraní“, příznivci turistiky nevynechají tradiční pochod překrásnou přírodou
„Via Longa“, náruživé čtenáře přilákají „Svatomartinské knižní dny“. Orlické Podhůří je rovněž velmi
oblíbeným turistickým cílem. Turistům i cyklistům je k dispozici síť značených tras, které nás seznámí se
všemi zdejšími krásami. Příjemným turistickým zážitkem je procházka po naučné stezce „Po stopách živé
vody“. Je to putování malebnou krajinou obklopenou kopci předhůří Orlických hor, údolím s proplétající
se řekou v zákrutech meandrů a možnostmi vynikajícího osvěžení v podobě čiré vody četných studánek,
opředených mnoha pověstmi. Díky ní poznáme Říčky, jimž vévodí novorománská kaple Andělů strážných,
malebné údolí Klopoty s pramenem léčivé vody, nad nímž byla vystavěna kaple Panny Marie Pomocné. Okouzlí nás zvonička ve Rvišti a impozantní barokní sýpka v Perné. Jedno z nejhezčích zátiší podél Tiché Orlice
objevíme na Luhu, kde se u Dolečkovic hájovny seznámíme s tragickým osudem hajného Dolečka, který se
během druhé světové války aktivně zapojil do odbojové činnosti. Všechna tato místa spojuje jediné. A to
nádherná příroda, která je pravým rájem všech snílků, tuláků, sportovců i sběračů lesních pokladů.

Remarkable historic sites, plenty of unspoilt nature and a meandering river
lined with sharply rising slopes. This is the valley of one of the most beautiful
rivers in Eastern Bohemia, the Tichá Orlice river.

Rviště zvonice | Rviště belfry

Bezpráví brod | Bezpráví ford

Kaple v Říčkách | Chapel in Říčky

Cesta pod Hůrkou | Path below Hůrka

Let’s set out along the river via the marked cycling trail. Views of lush greenery, the energy of the rustling river, calm and
tranquillity await us. This is Orlické Podhůří, a village established in 1960 when the settlement of Dobrá Voda merged
with secluded places of Bezpráví, Luh, Kaliště, Perná, Rozsocha, Rviště and Říčky with a secluded place of Klopoty. The
beginnings of most of the places that form today’s Orlické Podhůří date back to the extensive colonisation at the turn
of the 13th and 14th centuries, during which the Brandýs nad Orlicí manor was established. Today’s Orlické Podhůří is
a modern village with excellent amenities, which is home to 700 people. The primary and nursery school have also undergone major changes, while both the numbers of children who attend them as well as the number of oﬀered activities
has grown. The village takes great care of its historic sites. Orlické Podhůří features plenty of community life and during
the entire year there are numerous cultural as well as sport events. The most popular of them include dancing balls,
carnivals and Walpurgis Night, while lovers of country music are certainly familiar with “Říčkohraní” and lovers of hiking
will not be able to resist a stroll through the beautiful outdoors “Via Longa” and passionate readers will enjoy the St.
Martin’s Book Fair. Orlické Podhůří is also a very popular tourist destination. Hikers and cyclists have a network of routes
available to explore, which enable them to get to know all of the beautiful local scenery. Another pleasant experience for
hikers is a stroll along the instructional trail “Along the Path of Live Water”. It is a hike through a picturesque landscape,
surrounded by the foothills of the Orlice Mountains, a valley with a meandering river and excellent refreshing in clear
water at the numerous springs, which are at the heart of many legends. This experience will help us get acquainted with
Říčky, which is dominated by the Neo-Romanesque Church of the Guardian Angels, the picturesque Klopoty valley with
a healing water spring, above which there is the Chapel of the Virgin Mary of Help. We will also be impressed by the bell
tower in Rviště and the impressive Baroque granary in Perná. One of the most beautiful places along the Tichá Orlice
river can be found in Luh, where at Doleček gamekeeper’s lodge we can learn about the tragic fate of Doleček, who
during the Second World actively got involved in the resistance. All of these places have one thing in common. It is their
beautiful natural landscape, which is truly a paradise for all dreamers, wanderers, sportsmen and treasure seekers.
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Klopoty z Luhu | Klopoty from Luh

Řetůvka
Jen jediná obec v celé republice se může pyšnit krásně vybarveným mlokem
skvrnitým ve svém erbu.
Tou obcí je Řetůvka. Rozkládá se v podhůří Orlických hor na 422 hektarech v údolí potoka Řetovka,
místními zvaným Husí krk, žije zde 280 obyvatel. Ve známost vešla poprvé v roce 1292, kdy ji král Václav
II. věnoval svému otčímu Záviši z Falkenštejna. Tehdy se ves nazývala Ritow. Jméno vsi se během staletí
postupně měnilo, a to až do roku 1924, kdy se z názvu Malá Řetová definitivně změnilo na Řetůvku.
A jaký je původ tohoto vskutku neobvyklého jména? Podle jedné teorie by mohl být zkomoleninou názvu
„Hrutov“, jak se nazývala oblast mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem, odkud prý do vsi přišli první osadníci.
Druhý výklad je snad pravděpodobnější, a to odvozenina od slova „rét“, což byl staročeský výraz pro
mařinku barvířskou, která rostla na březích potoka, při němž byla vesnice založena. Vydejme se tedy za
poznáním této podhorské vsi poetického jména. Naší pozornosti neujdou starodávné chaloupky, památník padlým v první světové válce uprostřed vsi a samozřejmě kaple zasvěcená sv. Václavu, která již od
druhé poloviny 18. století sleduje dění v Řetůvce. Život v podhorské vsi nebyl nikdy jednoduchý a také
dnes se její obyvatelé potýkají s nedostatkem pracovních příležitostí, kdy musejí za živobytím dojíždět
často i mimo region. Tyto těžkosti jsou však vykoupeny krásou okolní přírody, klidem a množstvím
příležitostí ke společnému setkávání a zábavě. Díky spolupráci obecních zastupitelů, Sboru dobrovolných hasičů a občanů samotných Řetůvka žije bohatým společenským životem. Snad nikdo nevynechá
každoroční pálení čarodějnic nebo posvícení, velké oblibě hlavně u těch nejmenších se těší dětský den.
Pro cyklistické nadšence je tady tradiční cyklovýlet „Řetůvský pedál“, milovníci koní by si neměli nechat
ujít Soutěž chladnokrevných koní a Traktoriáda – memoriál Zdeňka Vašiny přiláká nejen obdivovatele
silných strojů. To vše je podbarveno ptačím zpěvem, vůní rozkvetlých strání, šuměním lesů a ostatními
krásami okolní čisté přírody. Tak čisté, že se v ní znovu usadil přísně chráněný mlok skvrnitý.

Pohled na zimní Řetůvku | View of Řetůvka in winter

There is only one village in the entire Czech Republic that can boast of colourful
salamander in its emblem.
It is the village of Řetůvka. It is located in the foothills of the Orlické hory mountains on 422 hectares in the
valley of the Řetovka stream, referred to by the locals as Husí krk, meaning “Goose Neck” and it is home to
280 inhabitants. The village first became well-known in 1292, when King Václav II dedicated it to his stepfather, Záviš of Falkenstein. At that time, the village was called Ritow. The village’s name changed multiple
times over the centuries, until 1924, when it definitively changed its name from Malá Řetová to Řetůvka. And
what is the origin of this truly unusual name? According to one theory, it could be a variation of the name
Hrutov, which was the name of an area between Litomyšl and Vysoké Mýto, from where the first settlers are
said to have arrived in the village. The second theory is more likely, that it was derived from the word “rét”,
an old Czech expression for the Asperula tinctoria, which grew on the banks of the stream where the village
was founded. So, let’s explore this village in the foothills with a poetic name. We will certainly notice the
historic cottages, the monument to the fallen from World War I in the middle of the village and of course the
chapel dedicated to st. Václav, which has stood in Řetůvka since the second half of the 18th century. Life in
the village in the foothills has never been easy and today as well its inhabitants will encounter a shortage
of jobs while they must often even commute to places outside of the region for work. However, these shortcomings are made up for by the beauty of the surrounding nature, the calm and plenty of opportunities for
community life as well as fun. Řetůvka is full of community life, thanks to the cooperation of the municipal
assembly members, the volunteer firemen and Řetůvka’s inhabitants. Perhaps no one will be able to overlook
the annual Walpurgis Night and parish feast, while the youngest will mainly enjoy Children’s Day. For cycling
fans, there is the traditional “Řetůvský pedál” cycling trip, while lovers of horses certainly should not pass
up the Competition of Cold-blooded Horses and the Traktoriáda festival. The memorial to Zdeněk Vašina attracts not only admirers of powerful vehicles. All of this is made more enjoyable by bird songs, the scent of
blooming ﬂowers, the rustling of the forests and other beautiful pure nature. The nature is so clean that even
the protected spotted salamander has returned to it.

Traktoriáda – memoriál Zdeňka Vašiny
Traktoriáda – memorial to Zdeněk Vašina

Kaplička | Small chapel

Soutěž chladnokrevných koní
Cold-blooded horse competition

Obec Řetůvka, Řetůvka 53, 561 41 Řetůvka, tel.: +420 602 317 527, obec@obecretuvka.cz, www.obecretuvka.cz

Řetůvanka

Mlok skvrnitý | Spotted salamander
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Sloupnice
Než přejdeme Sloupnici z jednoho konce na druhý, zabere nám to hodně času.
Vždyť patří k nejdelším obcím ve východních Čechách.
Počátky osídlení této oblasti sahají do poloviny 12. století a v roce 1292 zde již stála jedna z největších
vsí tehdejšího Orlickoústecka. Její historie je bohatá, v níž nechybí v ní ani události spjaté s pronásledováním Českých bratří v 16. století. V okolních lesích tehdy našel úkryt biskup Jednoty bratrské Jan Augusta. Stoupenci Jednoty si svou důležitou pozici v obci udrželi i nadále, vytvořili vlastní náboženskou
obec a založili kostel, který je, stejně jako kostel sv. Mikuláše, vzácnou památkou Sloupnice. Za dalšími
architektonickými skvosty nemusíme chodit nijak daleko. Jednou z významných dominant Sloupnice je budova základní školy, zajímavá stavba s věžičkou a ozdobnými štíty, vystavěná staviteli Roslerem a Kudlíkem
v roce 1914. Tou další je budova domova seniorů, která původně sloužila jako klášterní škola sester sv.
Karla Boromejského, a samozřejmě ojedinělá stavba svého druhu – sokolovna. Vystavěna byla v roce 1930
a nám nezbývá než obdivovat styl místního rodáka architekta Vojtěcha Vanického, díky němuž sokolovna získala punc české moderny spojený s holandskou cihlovou architekturou. Všimneme si jí na první
pohled. Převyšuje okolní stavby a díky tomu, že její zázemí je využíváno pro organizaci řady kulturních
i sportovních akcí, bývá spolu s venkovním areálem „Na Mlejnici“ častým místem společných setkání 1700
místních obyvatel. A není divu, vždyť ve Sloupnici, rodišti známého letce RAF, jemuž byla u památníku
před školou v roce 2018 odhalena pamětní deska, se díky aktivitě místních spolků stále něco děje a na
své si přijde opravdu každý. Nezapomíná se ani na vyznavače sportu, kteří mají k dispozici hřiště fotbalové i multifunkční s umělým povrchem a atletickou dráhou, několik asfaltových hřišť a nechybí ani hřiště
pro sportovce nejmenší. Ti se také pravidelně scházejí u místních rybníčků, které se v zimě stávají dějišti
důležitých utkání malých hokejistů. Sloupnice je vskutku přitažlivou obcí. Svým obyvatelům i návštěvníkům
poskytuje dobré zázemí k životu i trávení volného času a díky rozmanitosti okolní krajiny je ideálním východiskem pěších i cyklistických výletů za poznáním Orlickoústecka.

Sokolovna | Sokol club building

It will take plenty of time to pass through Sloupnice from one end to the other. It is one
of the longest villages in Eastern Bohemia.
The settlement’s beginnings date from the mid 12th century and in 1292, it was one of the largest villages
in what was then the Ústí nad Orlicí region. It has a rich history but also history of persecution of the Czech
Brethren Evangelical Church members in the 16th century. Bishop of the Unity of the Brethren Jan Augusta
found shelter in the surrounding forests. The Unity of the Brethren’s adherents have maintained their important position and they have created their own religious community as well as church, which like the church of
st. Mikuláš, is a unique landmark in Sloupnice. For other architectural treasures we need not go far. One of
the dominant sites in Sloupnice is the primary school building, which is an interesting structure with a tower
and decorative shields, built by Rosler and Kudlík in 1914. Another is the Seniors Home, which was originally
the site of the convent school of nuns of st. Karel Boromejský and of course a unique structure, the Sokol club
building. It was built in 1930 and we can only admire the style of the local native, architect Vojtěch Vanický,
thanks to whom the Sokol club building got a taste of Czech modernism combined with Dutch brick architecture. We will notice it at first glance. It is higher than the surrounding structures and therefore its space is used
for the organisation of numerous cultural and sport events, while the outdoor area known as Na Mlejnici is
often used for gatherings of the village’s 1,700 inhabitants. This is not surprising that in Sloupnice, which is the
birthplace of a famous RAF pilot who is commemorated by a memorial plaque unveiled in front of the school
in 2018, there is always something to do because of the activities of local associations. Sport fans are not
forgotten either. They have a football field available along with multi-purpose facilities with artificial turf and
a running track, in addition to asphalt courts, while there are even sport areas for small children. They also
meet regularly at the local ponds, which in the winter become the venues for important youth hockey games.
In short, Sloupnice is an attractive village. It provides great amenities to its inhabitants and visitors alike, while
it is a good place to live as well as spend free time and due to the diversity of the surrounding countryside, it
is an ideal starting point for hiking and cycling to explore the Ústí nad Orlicí region.

Základní škola | Primary school

Pamětní deska J. Mikuleckému | J. Mikulecký memorial plaque
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Hokej na rybníku | Hockey on the pond

Žichlínek
Moravská Sázava plynoucí Lanškrounskou kotlinou vypadá mírně
a neškodně. Během chvíle se však dokáže změnit neuvěřitelným
způsobem
proto tady byl vybudován suchý poldr, který je v České republice ojedinělý svým rozsahem,
slouží hlavně jako protipovodňová ochrana Litovelska a Olomoucka. Při budování této
hráze zároveň vznikla nová půvabná koryta Moravské Sázavy a přitékajícího Lukovského
potoka s meandry, jezera, tůně i mokřady plné života. Je to území zcela unikátní, na něž
jsou obyvatelé Žichlínku právem pyšní. Počátky obce spadají do 13. století, kdy do zdejších
rozlehlých hvozdů přišli první osadníci. Při řece byl založen strážní hrad jménem Kronfeld
a poněkud severněji začala vznikat ves jménem Žichlínek, připomínaná poprvé v roce 1304.
Postupem času ztratil hrad svůj význam a původní název byl zkomolen do konečné podoby
Krotenful – tedy Žabí močál, což odpovídalo jeho poloze v mokřinách. Po husitských válkách, kdy se na něm usadili lapkové, byl dobyt a zničen a jeho pozůstatky pak vzaly za své
v polovině 19. století při stavbě železnice. Ne tak Žichlínek. Již v roce 1380 je zde připomínán kostel Narození sv. Jana Křtitele. V roce 1725 prošel přestavbou a je právem označován
za ozdobu obce. Stejně jako bývalá fara z konce 18. století, kamenné sochy svatých či budova školy z roku 1934. Současný Žichlínek je díky svému solidnímu občanskému zázemí
a velkým možnostem vyžití ve volném čase příjemným domovem tisícovce obyvatel. Aktivně tady pracuje několik spolků, které se také podílejí na organizaci řady kulturních i sportovních akcí, jimiž je Žichlínek známý v celém okolí. Vždyť kdo by neznal zdejší plesy, vinobraní či výšlap pro všechny generace „Žichlínský Škerpál“? Nově vybudované sportoviště,
beachvolejbal a malá umělá tráva slouží místním občanům i široké veřejnosti. Stačí se někdy stavit a poznat, jak se žije na březích řeky spojující Čechy s Moravou

Moravská Sázava river blending with the Lanškrounská kotlina basin
looks mild and harmless. However, this can change in an incredible
manner in just a short period of time.
The inhabitants of Žichlínek found this out during the devastating ﬂoods in 1997. Therefore, a polder
dam was built there which is the only one of its size in the Czech Republic. During the construction of
this dam, a new picturesque basin of the Moravská Sázava river and the ﬂowing Lukovský potok stream
was created with meanders, a lake, pools and marshes full of life. It is an absolutely unique territory of
which the inhabitants of Žichlínek are rightfully proud. The beginnings of the village date from the 13th
century, when the first settlers arrived to the forested area. Along the river, a guard castle called Kronfeld
was established and somewhat further north, a village called Žichlínek began being settled which was
first mentioned in 1304. Over time, the castle lost its importance and Krotenful, meaning “frog marsh”,
became its name, reﬂective of its location in wetlands. After the Hussite Wars when robbers settled there,
it was conquered and destroyed, while its ruins vanished in the mid 19th century when the railways
were built. However, this was not the case in Žichlínek. Already in 1380, there was mention of the church
of Narození st. Jana Křtitele. In 1725, it underwent reconstruction and it is rightfully referred to as an
adornment of the village. It falls in this category just like the former parsonage from the end of the
18th century, stone statues of saints and the school building from 1934. Žichlínek nowadays, thanks to
its plentiful amenities and the ways it can be used in free time, is a pleasant place for its population of
approximately a thousand people to live. There are multiple associations actively involved in organising
numerous cultural and sport events, for which Žichlínek is well-known in its entire surroundings. After all,
who is not familiar with the local dancing balls, the wine harvest festival and the well-organised outing
for all generations known as Žichlínský Škerpál? The newly built sport facilities, beach volleyball and the
small artificial lawn all serve locals as well as the general public. Simply stop by sometime and you will
find out what life is like along the banks of the river connecting Bohemia and Moravia.

Nádraží Žichlínek | Žichlínek Railway Station

Hasičský záchranný sbor | Fire Brigade

Pohled na obec | View of the village

Posezeni u rybníka pří Škerpálu | Sitting by the pond

Pohled na kostel | View of the church
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Damníkov

Dolní Morava

Přátelé nízkých kubatur jistě znají proslavený damníkovský „Fichtl sprint“
o pohár starosty
Desítky příznivců láká každoročně do Damníkova, stejně jako zimní „Čertovský běh“. A jaká vlastně
tato obec ležící na úpatí Hřebečovského hřbetu je? Historii má dlouhou, vždyť první písemné zmínky
najdeme v listinách z roku 1304. Už na konci 14. století tady stával opevněný kostel, na jehož místě
byl v roce 1845 vystavěn kamenný novogotický chrám sv. Jana Křtitele. Když se pozorně zadíváme,
ve hřbitovní zdi objevíme řadu kamenických detailů z původního starobylého svatostánku. Damníkov je obcí s dobrou občanskou vybaveností, sportovnímu vyžití slouží fotbalové i dětské hřiště,
tenisové a volejbalové kurty, tělocvična. Aktivně zde působí několik spolků, které se podílejí na organizaci kulturních i sportovních akcí. Ať přijedete na „fichtlu“, či ne, v Damníkově je vítán každý.

Pohled na kostel | View of the Church

Pohled na školu | View of the school

Fans of small motorbikes will certainly enjoy the famous Damníkov “Fichtl
Sprint” in which participants compete for the Mayor’s Cup.
Dozens of fans come to Damníkov annually for the event and another popular event is the “Čertovský
běh”, which means “Devil’s Run”. And just how is this village located at the foot of the Hřebečovský
ridge? It has a long history and its first written mentions date from records in 1304. Already at the end
of the 14th century, there was a fortified church and in its place in 1845, construction work began on
the present-day Neo-Gothic Cathedral of St. Jan Křtitel. When we take a closer look, we can discover
in the cemetery walls many stone details from the original ancient temple. Damníkov is a village full
of good public amenities, including the football field and children’s playgrounds, tennis and volleyball
courts as well as a gym. There are multiple active associations, which participate in organising community events. Whether or not you come on a small motorbike you are welcome in Damníkov.

Pohoří Králický Sněžník je skutečnou „střechou Evropy“. Z jeho hřebenů
voda stéká do tří světových moří a pramení tady také největší moravská
řeka, Morava.
K jejímu prameni se poměrně snadno dostaneme z Dolní Moravy. Tato obec, patřící k nejvyhledávanějším
horským střediskům, vznikla sloučením české Horní a Dolní Moravy a moravské Velké Moravy. A právě
moravské části vévodí empírový kostel sv. Aloise, v němž můžeme strávit příjemné chvíle tichého rozjímání mezi množstvím zážitků, které na nás čekají. Největším lákadlem je jistě Stezka v oblacích a řada atrakcí
Resortu Dolní Morava, jako je bobová dráha, adrenalin park, horské koloběžky, skvělá lyžovačka, večerní
sáňkování či výšlapy na sněžnicích. Výborně si zalyžujeme také ve skiareálu Větrný vrch. Připočtěme si
k tomu turistické či cyklistické výpravy k soše slůněte, k předválečnému opevnění či až na vrcholky hor.
Získáme tak obrázek dokonale stráveného volného času.

Kostel sv. Aloise | Church of St. Alois

We can easily reach its spring source from Dolní Morava. This village, which ranks among the most soughtafter mountain resorts, was formed from the merger of Bohemian Horní Morava and Dolní Morava and
Moravian Velká Morava. And the Moravian part alone happens to be dominated by the Empire Church of
St. Alois, where we can spend pleasant moments of silent contemplation among the many experiences that
await us. The biggest attraction is certainly the Trail in the Clouds and the many attractions at the Dolní
Morava Resort, such as the bobsleigh track, an adrenaline park, mountain scooters, great ski trips, evening
tobogganing or snowshoe hikes. We also enjoy skiing in the Větrný Vrch Ski Resort. Let’s take a hiking or
cycling trip up to the statue of the baby elephant, to the pre-war fortification or to the top of the mountains.
This gives us the perfect image of how to spend our free time.
Podzimní pohled na obec | Autumn view of the village

Pohled na Damníkov | View of Damníkov
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Soška slůněte | Statue of the baby elephant

The Králický Sněžník mountain ranges make up the real “roof of Europe”.
From its ridges, water ﬂows into three of the world’s seas and the largest
Moravian river, the Morava River, springs here.

Chata Slaměnka | Slaměnka Cottage

Pohled na obec | View of the village

Obec Damníkov, Damníkov 9, 561 23 Damníkov
tel.: +420 465 394 113, damnikov@ow.cz, www.damnikov.cz

Obec Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Dolní Morava
tel.: +420 465 634 122, starosta@obecdolnimorava.cz, www.obecdolnimorava.cz

Horní Heřmanice

Písečná

Vítejte v místě, kde krásy moravské plynule přecházejí v krásy české, na
hranici Čech a Moravy.

Ty tam jsou doby, kdy z hradu na hoře Žampach vyrážel rytíř Jan Pancíř na své
loupeživé výpravy. Zatrhl mu to až samotný Karel IV.

Tady, pod nejvýchodnějšími výběžky Orlických hor, leží Horní Heřmanice. Na počátku všeho byla ves
Heřmanice, která se datuje od 13. století během osídlování pohraničního hvozdu a první písemná zmínka
je na listině z roku 1304. Nedlouho po založení pak byla rozdělena na dvě části – horní a dolní. Rýdrovice
jsou podstatně mladší, jejich vznik je datován rokem 1790. Dnešní Horní Heřmanice, usazené uprostřed
nádherné krajiny, tedy tvoří tři původně samostatné vsi – Horní a Dolní Heřmanice a Rýdrovice. Podhorské
obci, v níž se dodnes zachovaly starobylé dřevěné chalupy, vévodí barokní kostel sv. Jiří, který je dílem
italského architekta Antonia Saly a byl postaven v letech 1706–1712. Vypíná se na malém návrší a ukazuje
cestu všem, kteří tento nádherný kout zemí českých poznávají pěšky, na kole či v zimě na běžkách.

To už Písečná existovala. Rozkládá se v malebném údolí podél břehů potoka Potočnice a je skutečným skvostem mezi obcemi. Zachovalá starobylá stavení uprostřed zeleně, rybníčky, kříže a boží
muka podtrhují jedinečnou atmosféru těchto míst. To vše umocní návštěva kostela sv. Kateřiny ze
14. století anebo unikátního vodního mlýna z roku 1596. Místní lidé, jichž tady žije téměř 600, jsou
příjemní a pohostinní a o svůj domov se příkladně starají. V celém okolí je vyhlášené zdejší koupaliště i sportovní areál. Přidejme si k tomu zlatou plaketu z roku 2005 v prestižní soutěži ENTENTE
FLORALE a Zelenou stuhu v soutěži Vesnice roku 2018 a bude nám jasné, že v Písečné je krásně.

Kostel sv. Jiří | The Church of St. Jiří

Hospoda na návsi | The pub on the square

Obecní rybník | The village pond

Zimní Horní Heřmanice | Horní Heřmanice in winter
Foto| Photo : Rudolf Filip

Foto| Photo : Tomáš Beran

Welcome to a place where the beauties of Moravia smoothly give way to the
beauties of Bohemia, on the boundary between Bohemia and Moravia.

It was where Jan Pancíř set out from the castle on the Žampach Mount on his
thieving raids. He was halted only later by King Karel IV.

Horní Heřmanice lies here, below the eastern-most peaks of the Orlice Mountains. At the start of everything was
the village of Heřmanice, dating from the 13th century during the settlement of the border areas and it was first
mentioned in written records in 1304. Shortly after its establishment, it was divided into two parts, an upper part
and a lower part. Rýdrovice is considerably younger, having been established in 1790. Today’s Horní Heřmanice,
located in the middle of a beautiful countryside, consists of three originally independent villages, specifically
Horní Heřmanice, Dolní Heřmanice and Rýdrovice. The village below the mountains, where ancient wooden cottages has been preserved, is dominated by the Baroque Church of St. Jiří, which is the work of Italian architect
Antonio Sala and was built between 1706 and 1712. It stands on a small village square and shows the way to
everyone who explores this beautiful part of the Czech Lands on foot, by bicycle or even on skis in the winter.

Písečná already existed then. It is situated in a picturesque valley along the banks of the Potočnice
Stream and it is a true gem among villages. The preserved historic buildings surrounded by greenery,
ponds, crosses and wayside shrines underscore its unique atmosphere. All of this is further enhanced
by the Church of St. Kateřina from the 14th century and the unique water mill from 1596. The nearly
600 local inhabitants are kind and hospitable, while they take excellent care of their home. The local swimming and sport areas have an excellent local reputation. Add the gold medal from 2005 in
the prestigious ENTENTE FLORALE competition and the green ribbon in the Village of the Year 2018
competition and it is clear that things are beautiful in Písečná.
Koupaliště s ubytovnou | The swimming area with an inn

Sportoviště | The sport facilities

Pohled na Horní Heřmanice | View of Horní Heřmanice

Foto| Photo : Tomáš Beran

Obec Horní Heřmanice, Horní Heřmanice 91, 561 33 Horní Heřmanice
tel.: +420 465 391 212, obec@hornihermanice.cz, www.hornihermanice.cz

Obec Písečná, Písečná 71, 561 70 Písečná
tel.: +420 465 618 151, pisecna@orlice.cz, www.pisecnauzamberka.cz
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Přívrat

Sázava

Vítejte v obci Přívrat, ležící v malebném údolí potoka zvaného Husí krk.
Na něm kdysi dávno stávala vodní tvrz, o níž se písemné prameny zmiňují poprvé v roce 1455. Obec láká
především překrásnou přírodou a čistým vzduchem. Zimní sněhovou peřinu uvítají lyžaři na sjezdovce
i ve stopě, jaro s létem hrají všemi barvami rozkvetlých luk a sytou zelení okolních lesů. Přívrat však nevyhledávají jen milovníci přírodních krás. Obec je totiž onou známou „Miroslavovou zemí“ - jedinečným
královstvím, v němž o zábavu a nečekané zážitky není nouze. Ač tu nenajdeme jediný vinohrad, místní
hasiči každoročně pořádají ,,tradiční přívratské vinobraní“. Svou popularitu mezi gurmány si získal „Guláš
festival“, volnomyšlenkáři pak nevynechají jediný ročník „Becherobraní“. Skvělé zázemí poskytne obecní
hostinec U Coufalů i statek U Kubů, kde vás přijmou s otevřenou náručí. Přijďte pobejt!

Když se řekne Sázava, snad každému se vybaví město na stejnojmenné,
turisty velmi oblíbené řece.
Málokdo však tuší, že Sázava je i východočeská obec na řece Moravské Sázavě. Do historie se poprvé
zapsala v roce 1304. Kdybychom se vrátili v čase, potkali bychom tady loupeživé rytíře, husitské hejtmany, dokonce i vlky. Sázava dnešních dnů je moderní, upravenou a neustále se rozvíjející obcí, v níž
žije na 600 obyvatel. Kaple sv. Prokopa z 19. století se skví v nové kráse, stejně jako kulturní dům,
vzniká nové komunitní centrum. V obci se po celý rok koná řada sportovních i kulturních akcí pro
děti i dospělé, z nichž nejoblíbenější jsou jistě pálení čarodějnic, tradiční pouť s fotbalovým turnajem.
Noční pochod, Dětský maškarní karneval, Sázavský ples nebo Posezení u cimbálu s ochutnávkou vína.
V Sázavě se prostě žije dobře. A dosvědčí to i čapí rodinka, která hnízdí přímo před obecním úřadem.
Kulturní dům | The House of Culture

Pohled na obec | View of the village

Pohled na obecní úřad | View of the Municipal Office

Dolní rybník s rozcestníkem | Dolní pond with a signpost

Welcome to Přívrat, a village located in a picturesque valley around the Husí
krk brook.

When Sázava is mentioned, perhaps everyone thinks of a town on the river
of the same name, which is very popular among tourists.

Long ago, it was the site of a water fortress, which was first mentioned in written sources in 1455. The village
attracts visitors mainly because of its beautiful nature and clean air. The abundant winter snow is welcomed by
downhill as well as cross-country skiers while in the spring and summer the meadows are full of blooming ﬂowers
and there is plenty of greenery in the surrounding forests. However, Přívrat is not sought after solely by lovers of
natural beauty. The village is known as “Miroslav’s Land”, a unique kingdom in which fun and unexpected moments
abound. Although we cannot find a single vineyard here, on an annual basis the local firemen host the traditional
Přívrat wine harvest festival. The Goulash Festival has become popular among gourmet connoisseurs, while free
thinkers will enjoy the unique “Becherobraní” Becherovka festival. The local U Coufalů inn as well as the U Kubů
farm provide excellent venues for these activities and you will be welcomed with open arms. Come and stay!

However, few people realize that Sázava is a village in Eastern Bohemia on the Moravská Sázava
River. It was first mentioned in history in 1304. If we were to go back in time, we would meet thieving
knights, Hussite governors and even wolves. Today’s Sázava is a modern, well-adjusted and continuously developing village, which is home to 600 people. The Chapel of St. Prokop from the 19th century
was renovated as well as the house of culture, which serves as a community centre. Numerous sport
and cultural events are held in the village year-round for children and adults, the most popular of
which include Walpurgis Night as well as the traditional fair with football, the night procession, Children’s masked carnival, Sázava ball and enjoying dulcimer music while tasting wine. Life is simply
good in Sázava. This is evidenced also by the family of storks nesting in front of the Municipal Office.
Prokopská pouť | St. Prokop Fair

Sjezdovka s vlekem | Ski slope with a ski lift
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Čapí návštěvníci | Visiting storks

Advent na návsi | Advent on the village square

Obec Přívrat, Přívrat 11, 560 02 Česká Třebová
tel.: +420 465 585 161, ou@privrat.cz, www.privrat.cz

Obec Sázava, Sázava 2, 563 01 Lanškroun
tel.: +420 465 322 531, obec@obec-sazava.cz, www.obec-sazava.cz

Sudislav nad Orlicí

Svatý Jiří

Krajina přírodního parku Orlice je zcela výjimečná. Přírodní krásy doplňují
malebné vesničky, které jako by sem patřily od věků.

Vydejme se do míst, kde za časů přemyslovských knížat stávala při zemské
stezce, vedoucí z Moravy do vnitrozemí Čech, dřevěná kaple.

Takovou je i Sudislav nad Orlicí, jejíž počátky jsou spojeny s klášterem mnichů s červeným křížem,
který údajně stával v sousední usedlosti Orlík, a o níž se poprvé zmiňuje listina krále Václava II.
z roku 1296. Pravou pýchou obce je historická hasičská zbrojnice, která nás upoutá krásně malovaným plastickým znakem ve štítu, kaplička se zvonicí z konce 18. století, několik křížů nebo
památník obětem první světové války, na cyklostezce podél řeky nás zaujme železniční strážní
domek z poloviny 19. století. Velmi inspirativní je také společenský život Sudislavi, který pamatuje
na malé i velké. Již tradicí se staly karnevaly, dětské dny, pálení čarodějnic či zpívání u vánočního
stromečku, anebo vzpomínkový květnový pochod k pomníčku rodiny Dolečkových na Luhu.

Stará kaplička byla později nahrazena kostelíkem se zvonicí a to jsou počátky obce Svatý Jiří, která
je nejstarší obcí regionu. Vždyť zvon, který byl v první světové válce zrekvírován, nesl letopočet 906
a obec samotná je uváděna již v listině z roku 1199! Kostel sv. Jiří stále vévodí obci, k jejímuž katastru
náleží i Loučky a Sítiny. 300 místních obyvatel má k dispozici velmi dobrou občanskou vybavenost.
Sportovním aktivitám slouží antukové hřiště v Loučkách a asfaltové ve Svatém Jiří, ti nejmenší mají svá
dětská hřiště. V místních rybnících čekají na rybáře mnohá překvapení, požární nádrže slouží v létě ke
koupání. A díky hasičům z Louček a Svatého Jiří není v obci nouze o skvělé akce nejrůznějšího druhu.

Památeční pomník | Memorial

Interiér kapličky | The interior of the chapel

The landscape of the Orlice nature park is quite extraordinary. The natural beauty
enhances the picturesque villages, which seem to have belonged there for ages.
Sudislav nad Orlicí is such a place, whose origins are associated with a monastery of monks with a red
cross, which reportedly stood in the neighbouring farmstead Orlík and which is first mentioned in the
Charter of King Václav II from the year 1296. The true pride of the village is the historic fire station,
which impresses visitors with the beautifully painted plastic emblem in a shield, the chapel with a belfry
from the end of the 18th century, several crosses and the First World War memorial, while on the bike
trail along the river there is an impressive rail guard house dating from the mid-19th century. Also, very
inspirational is community life in Sudislav, which has plenty to oﬀer to children and adults alike. Carnivals, children’s days, Walpurgis Night and singing carols by the Christmas tree have become traditions,
as has the memorial May procession to the memorial of the Doleček family in Luh.

Sluneční hodiny | The sundial

Památník obětem | Monument to Victims

Kostel | Church

Let’s explore places where at the time of the Přemyslid princes along a national
trail, leading from Moravia to inland Bohemia, there was a wooden chapel.
The old chapel was later replaced with a small church with a belfry and those were the beginnings of
Svatý Jiří, which means “Saint George” is the oldest village in the region. The bell, which was refurbished
during the First World War, dates from the year 906 and the village itself was first mentioned in written
records in 1199! The Church of St. George still dominates the village, the territory of which includes
Loučky and Sítiny. The 300 local inhabitants have very good amenities. For those who enjoy sport activities, there is the clay playground in Loučky and the asphalt playground in Svatý Jiří, while children can
enjoy children’s playgrounds. Many surprises await fishermen in local ponds, while the fire reservoir
is a popular place to swim in the summer. And thanks to the firemen from Loučky and Svatý Jiří, local
people can enjoy various local activities.
Pohled na obec | View of the village

Zima v obci | Winter in the village

Hasičárna v obci | Fire station in the village

Obec Sudislav nad Orlicí, Sudislav nad Orlicí 65, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 605 149 507, starosta@sudislav.cz, www.sudislav.cz

Obec Svatý Jiří, Svatý Jiří 44, 565 01 Svatý Jiří
tel.: +420 465 547 129, ou.svatyjiri@email.cz, www.svaty-jiri.cz
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Třebovice

Albrechtice

Kde najdeme jeden ze tří nejstarších železničních tunelů ve střední Evropě?
V obci Třebovice, která leží na dohled od České Třebové.
Počátky obce sahají do daleké minulosti, kdy sem, do členitého údolí říčky Třebovky, přišel slovanský
lid kmene východních Charvátů. Už v roce 1350 měla obec samostatnou faru, což znamená, že empírový kostel sv. Jiří, který obci vévodí, je vlastně gotického původu. Už v té době se sem začalo stěhovat německé obyvatelstvo a německý vliv se projevil především v období protektorátu. Po válce přišli
noví osídlenci a začal také nový život obce. Dnešní Třebovice je příjemným domovem 800 obyvatel.
Aktivně zde pracuje několik spolků, které se podílejí na organizaci řady kulturních i společenských
akcí. Třebovice leží uprostřed krásné krajiny a zároveň v těsné blízkosti důležitého železničního uzlu.
S otevřenou náručí přivítá všechny milovníky přírody i ty, kteří propadli kouzlu železnice.
Horní vs dolní konec | The upper and lower ends

Posezení s důchodci | Sitting with seniors

Údolí Moravské Sázavy je plné pokladů – malebná zákoutí, průzračně čistá
Kaple sv. Anny
voda, třpytivé granáty, úžasná energie.
To vše můžeme mít, stačí navštívit Albrechtice. Obci, o níž se poprvé
zmiňuje listina krále Václava II. z roku 1304, vévodí kaple sv. Anny vystavěná v letech 1862–1864. V současné době tady žije okolo 500 obyvatel, kteří velmi dbají o to, aby se jim žilo dobře. Albrechtice, usazené
uprostřed zeleně, jsou moderní, upravenou obcí s dobrou vybaveností
a skvělým zázemím pro trávení volného času. Aktivně tady pracuje několik spolků, které se podílejí na organizaci společenských akcí.

Chapel of St. Anna

The Moravská Sázava valley is full of treasures, such
as its picturesque corners, crystal clear water, shiny
garnet and incredible energy.
You can experience all of this when you visit Albrechtice. The village, which
was first mentioned in the Charter of King Václav II from the year 1304, is
dominated by the Chapel of St. Anna, built during 1862-1864. The village is
currently home to around 500 people, who take good care of ensuring that
life there is enjoyable. Albrechtice, surrounded by greenery, is a modern and well-arranged village with
good amenities as well as ideal options for spending free time. There are multiple associations, which
participate in the organising of community events.
Obec Albrechtice, Albrechtice 145, 563 01 Lanškroun
tel.: +420 465 322 560, urad@ou-albrechtice.cz, www.ou-albrechtice.cz

Where can we ﬁnd one of the oldest
railway tunnels in Central Europe?
In the village of Třebovice, located
within reach from Česká Třebová.
The village’s beginnings date from ancient history,
when Eastern Slavs arrived in the Třebovka river
valley. Already in 1350, the village had its own
parsonage, which means that the empire-style
Church of St. Jiří which dominates the village, is
actually of Gothic origin. Already at that time,
Germans began moving there and there was German influence mainly during the era of the Nazi
Protectorate of Bohemia and Moravia. After the
war, new settlers came and the new life of the village began. Today’s Třebovice is a pleasant home
to 800 inhabitants. There are multiple active associations, which participate in organising cultural and community events. Třebovice is located
within a beautiful landscape and at the same time
Čarodějnice | Walpurgis Night
is very close to a major railway junction. The village welcomes nature lovers with open arms, along
with those who are fascinated by railways.
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Obec Třebovice, Třebovice 238, 561 24 Třebovice
tel.: +420 465 394 419, ou.trebovice@tiscali.cz, www.trebovice.cz

Anenská Studánka
Když vystoupíme na vlakové zastávce Anenská Studánka, možná budeme
překvapení. Je tu jen železnice, zastávka a lesy…
Vydejme se do těch lesů. Za pár chvil nás uvítá Anenská Studánka a bývalé Lázně sv. Anny ze 17. století.
Dnes je tady ústav sociální péče „Domov u studánky“
s kaplí Panny Marie Pomocné, u níž se každoročně
koná slavná anenská pouť. Další pouť následuje
o svátku sv. Vavřince, jemuž je zasvěcen kostel v obci.
Anenská Studánka s místní částí Helvíkov jsou lákavým cílem pro všechny milovníky toulek nádhernou
krajinou a hlubokými lesy.

Pohled na obec | View of the village

When we get oﬀ at Anenská Studánka train station, we may be surprised. There
is just a railway, a stop and some woods here...
Let’s head into those woods. In just a few moments, we’ll be welcomed by Anenská Studánka and
the former Spa of St. Anne from the 17th century. Nowadays, it’s the social care institution, “Domov
u studánky”, with the Chapel of Our Lady of Help, where every year the famous St. Anne Fair takes
place. This is followed by another Saint’s Day for St. Lawrence, whom the church in the village is dedicated to. Anenská Studánka, along with its local part of Helvíkov, make a tempting destination for all
those who love wandering through the beautiful countryside and deep forests.
Obec Anenská Studánka, Anenská Studánka 16, 563 01 Lanškroun
tel.: +420 465 394 167, anenskastudanka@seznam.cz, www.anenskastudanka.cz

Cotkytle

Hejnice

Po obou stranách historické česko-moravské zemské hranice, pod vrchem
Lázek, leží obec s velmi neobvyklým jménem – Cotkytle.
Vychází z německého slova „Zottkittel“ - česky „chlupatá halena“. Je tedy velmi pravděpodobné, že zakladateli
obce, k níž dnes náleží i sousední Herbortice, Mezilesí
a Janoušov, byli němečtí kolonisté, kteří sem přišli v polovině 14. století. Již první osadníci zde vystavěli kostel,
který byl v roce 1726 přebudován a zasvěcen sv. Janu
Nepomuckému. Vévodí obci usazené v kopcích Zábřežské vrchoviny, v krajině lesů, potůčků a luk, která láká
k nekonečným toulkám v každém ročním období.

Pohled na obec | View of the village

Along both sides of the historic boundary between Bohemia and Moravia,
below Lázek hill, there is a village with a very unusual name, Cotkytle.

Vítejte v krajině oblých kopců a hlubokých lesů, kde svá sídla rozložila
malebná víska Hejnice.
Počátky obce sahají do 15. století. Snad již tehdy
tady byla dědičná rychta - největší hospodářství v obci a zároveň v širokém okolí vyhlášená
Hospoda na Rychtě. Místní částí Hejnic je osada
Křižánky, zmiňovaná již v roce 1376, kdy zde měl
panský dvorec rytíř Hanko. Současné Hejnice,
jejichž ozdobou je kostel sv. Antonína z Padovy,
nás osloví svou úpravností, společenským děním
a v neposlední řadě také nádherným okolím lákajícím k dlouhým procházkám.

Pohled na obec | View of the village

Welcome to a region with curved hills and dense forests, where the picturesque
village of Hejnice is spread out.

It comes from the German word Zottkittel, meaning “hairy smock”. This suggests that it is very
possible that the founders of the village, which today includes neighbouring Herbortice, Mezilesí
and Janoušov, were German colonists, who arrived in the mid 14th century. The first settlers built
a church, which was reconstructed in 1726 and dedicated to St. Jan Nepomucký. It towers over the
village, in the hills of the Zábřeh highlands, in an area with plenty of forests, streams and meadows,
that attract people to take seemingly endless strolls in any season of the year.

The beginnings of the village date from the 15th century. Perhaps already then there was the local bailiﬀ’s
house, Hospoda na Rychtě, the largest business in the village and also in its surroundings. Hejnice includes
the settlement Křižánky, mentioned as early as in 1376, when knight Hanko had his manorial court there.
Hejnice, which features its church of st. Antonín z Padovy, will impress us with its layout, community events
and last but not least, also with its beautiful surroundings which are enticing for taking long strolls.

Obec Cotkytle, Cotkytle 3, 561 32 Cotkytle
tel.: +420 465 382 125, obec@cotkytle.cz, www.cotkytle.cz

Obec Hejnice, Hejnice 66, 564 01 Hejnice
tel.: +420 465 629 147, ouhejnice@tiscali.cz, www.obechejnice.cz

Česká Rybná

Helvíkovice

Snad rybníčky plné ryb, snad potok jménem Rybná daly jméno malebné vsi
ležící uprostřed Žamberské pahorkatiny.
Česká Rybná vstoupila do dějin v roce 1492, a to soupisem majetku Viléma z Potštejna. Dnešní obec, jejíž ozdobou jsou kamenné a železné kříže i krásná krajina lákající k pěším a cyklistickým toulkám, je obcí upravenou,
s dobrou občanskou vybaveností. Pro nejmenší je tady
dětské hřiště, sportu se meze nekladou na hřišti sportovním. Aktivně tady pracuje několik spolků, díky nimž
jsou tak oblíbené plesy, noční závody hasičů, sousedská
posezení či turnaje v nohejbale a stolním tenise.

Kamenný kříž u školy | A stone cross by the school

Maybe it was the ponds full of ﬁsh or maybe it was a creek named Rybná that gave
this picturesque village, which lies in the middle of the Žamberk Hills, its name.

Krásná příroda, venkovská pohoda a skvělé zázemí. Tím vším lákají Helvíkovice.
Ozdobou obce je kaple sv. Antonína z roku
1893, barokní socha sv. Jana Nepomuckého
a v neposlední řadě i lipová alej lemující silnici. V Helvíkovicích dnes žije okolo 500 obyvatel
a stále jich přibývá. Dobře zde funguje mateřská školka, která prostřednictvím zájmových
kroužků nabízí vyžití i starším dětem. Nadšení
mládeže stálo u vzniku skateparku, díky aktivitě několika spolků jsou Helvíkovice vyhlášené
svým společenským děním.

Obecní úřad | Municipal Hall

Natural beauty, rural comfort and excellent facilities. All of these are impressive
features of Helvíkovice.

Česká Rybná entered history in the year 1492 when it was registered in a property listing of Vilém of
Potštejn. Today’s village, which is adorned by stone and iron crosses as well as the beautiful countryside that attracts hikers and cyclists, is a village modified to have great civic amenities. For little ones,
there’s a playground and when it comes to sports, the sky is the limit on the sports field. Several clubs
actively work here and thanks to them, ballroom dance, night-time fire-fighter races and sitting with
neighbours as well as tournaments in football tennis and table tennis remain popular.

The village features the chapel of st. Antonín from 1893, the Baroque statue of st. Jan Nepomucký and last
but not least, a row of linden trees lining the roadway. Helvíkovice currently has a population of around 500
people and the population continues to grow. There is a well-functioning nursery school, which also oﬀers
activities to older children in its clubs. The skate park brought excitement for young people and thanks to
the activities of multiple clubs, Helvíkovice is renowned for its community life.

Obec Česká Rybná, Česká Rybná 78, 561 85 Česká Rybná
tel.: +420 465 322 666, ceskarybna@tyhan.cz, www.ceska-rybna.cz

Obec Helvíkovice, Helvíkovice 3, 564 01 Žamberk
tel.: +420 465 612 527, ouhelvikovice@orlicko.cz, www.helvikovice.cz
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Hnátnice

Jehnědí

Na březích Hnátnického potoka se rozkládá obec, jejíž okolí přímo vybízí
k aktivně strávenému času.
Počátky Hnátnice sahají do dávného
středověku, snad až do období vrcholné kolonizace českými osadníky
na přelomu 13. a 14. století. Již v roce
1364 tady stál kostel sv. Petra a Pavla,
který je spolu s množstvím historicky
cenných soch pravou ozdobou obce.
Hnátnice je velmi přitažlivou obcí. Příroda zde vykouzlila úchvatné scenérie,
které nenechají chladným žádného
pravověrného turistu.

I malé vsi se mají čím pyšnit a výjimkou není ani obec Jehnědí, ležící pod
prvním vrchem Českotřebovské vrchoviny.
Najdeme tady několik historických usedlostí a památných lip, kapličku, pomník padlým legionářům v první světové válce, ale i ojedinělý památník posledního
ponocného, který v Jehnědí působil. Svou krásou nás
ohromí stará opona v sokolovně, svou velikostí letiště s
hangárem pro ultralehká letadla. V dávné minulosti bylo
Jehnědí střediskem okolních obcí, dnes je v celém regionu známé svou péčí o zeleň a skvělými akcemi, na jejichž organizaci se velkou měrou podílejí místní spolky.

Pohled na obec | View of the village

On the banks of the Hnátnický stream there is a village whose surroundings
area ideal for active leisure.

Pohled na rybník | View of the pond

Even a small village has plenty to be proud of, while the village of Jehnědí below
the ﬁrst peak of the Českotřebovská highlands, is no exception.

The beginnings of Hnátnice date from the early Middle Ages, perhaps as early as colonisation by Czech
settlers at the turn of the 13th and 14th centuries. Already in 1364, the church of st. Petr and Pavel stood
there, which along with its many historically valuable sculptures is the highlight of the village. Hnátnice is
a very attractive village. It features breath-taking natural scenery, which impresses many tourists.

It has several historic farmsteads and memorial linden trees, a small chapel, a monument to fallen
legionnaires from the First World War as well as a rare memorial to the last night watcher who served
in Jehnědí. We will be charmed by the old curtain in the Sokol club building, with the size of an airport with a hangar for ultralight aircraft. In the past, Jehnědí was the centre of surrounding villages
and today it is known throughout the region for its good care of greenery as well as excellent events,
which local associations help organise to a great extent.

Obec Hnátnice, Hnátnice 87, 561 01 Hnátnice
tel.: +420 465 548 119, obec@hnatnice.cz, www.hnatnice.cz

Obec Jehnědí, Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 547 249, ou@jehnedi.cz, www.jehnedi.cz

Hrádek

Kosořín

Skalnatý svah v údolí Tiché Orlice je bohatý na pseudokrasové jeskyně.
Několik jich najdeme i v okolí Hrádku.
Malá víska, na některých mapách sotva čitelná, jako by
byla srostlá s nádhernými přírodními scenériemi Orlických hor. Krajina bohatá na spodní vody nám dopřává
osvěžení v podobě křišťálových studánek, stromy tady
rostou snad až do nebe. Půvabný ráz vesničky pak působivě dokresluje kaplička sv. Josefa, vystavěná v roce
1913. Léta chátrala, díky obětavosti místních občanů,
farního úřadu v Chocni a pomoci pana Kadlece z Gelsenkirchenu se však opět skví ve své bývalé kráse.

Obecní úřad | Municipal Hall

Na dohled od Chocně leží jedna z nejstarších a také nejmenších obcí
regionu, Kosořín.
Kosořín, v němž žije okolo 170 obyvatel, byl založen
již před rokem 1292. Nepyšní se hradem ani zámkem,
přesto stojí za návštěvu. Od roku 1907 je ozdobou
dolní návsi zvonice, připomínající kapličku. Její zvon
jménem „Svatá Maria“ pochází z dílny známého mistra zvonaře Tkadlece z Halenkova na Moravě. Pečlivě
upravené okolí kapličky je příjemným místem oddechu
malých i velkých. Úpravností vyniká i ves samotná, jejíž
nepříliš členité okolí přímo vybízí k vyjížďkám na kole.

Pohled na obec | View of the village

The rocky slope in the Tichá Orlice river valley is full of beautiful caverns.
Some of them can even be found around Hrádek.

A short distance away from Choceň is one of the oldest and smallest villages
in our region, Kosořín.

The small village, barely noticeable on some maps, looks as if it has sprung up along with the beautiful scenery of the Orlické hory mountains. The area is rich in ground water, with refreshing crystal
water springs and the trees seem to reach into the heavens. The charming character of the village is
eﬀectively enhanced by the chapel of st. Josef, built in 1913. Despite being neglected for years, thanks
to the eﬀorts of local inhabitants, the Choceň parish and Mr. Kadlec from Gelsenkirchen, it once again
has its former beauty.

Kosořín, which is home to nearly 170 inhabitants, was founded before 1292. It neither has a castle
nor a chateau but it is still worth visiting. Since 1907, its lower village square has featured a bell tower
resembling a small chapel. It’s Svatá Maria (Holy Mary) bell originated from the workshop of a famous
bell maker, Tkadlec from Halenkov na Moravě. The carefully kept surroundings of the small chapel are
a pleasant place for the young and old alike to relax. The village itself has an excellent layout, whose
not so rugged surroundings are ideal for hiking and cycling.
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Obec Hrádek, Hrádek 33, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 522 229, hradek.uo@tiscali.cz, www.hradek-uo.cz

Obec Kosořín, Kosořín 33, 565 01 Choceň
tel.: +420 739 648 561, obec.kosorin@seznam.cz, www.kosorin.cz

Králíky

Mistrovice

Poutní areál Hora Matky Boží září do dáli a láká k návštěvě městečka, které
proslulo tkalcovstvím, řezbářstvím a varhanářstvím.
Vzpomínkou na minulost je socha přadleny na Velkém náměstí
či expozice králických betlémů v muzeu. Éru slavných varhanářských rodů připomenou tóny varhan v chrámu sv. Archanděla Michaela. Z malebného historického centra se můžeme vydat alejí
s křížovou cestou k majestátnímu poutnímu areálu. A věděli jste,
že okolí Králík bylo za první republiky nejsilněji opevněným územím? Vedle množství malých objektů zde najdeme i tři mohutné
dělostřelecké tvrze, které lákají nejen milovníky vojenské historie.

Králíky v zimě | Králíky in winter

The pilgrimage site Hora Matky Boží shines into the distance and entices
people to visit this small town, which has become famous for weaving, carving
and organ making.

V údolí potůčku sevřeného mezi zelenými stráněmi leží malebná podhorská
vesnička Mistrovice.
Obecní úřad | Municipal Hall

Její poloha v úchvatné krajině lemující
meandry Tiché Orlice ji přímo předurčuje
k tomu, aby se stala příjemnou zastávkou
na cestách. Obec disponuje kvalitní občanskou vybaveností, příznivci pohybu si přijdou na své v tělocvičně či na víceúčelových
hřištích, v létě se osvěžíme na koupališti.
Přidejme si k tomu pestrý společenský život a nádhernou přírodu. Zjistíme, že Mistrovice stojí za to navštívit.

In foothills in the valley of the stream located between the green hillsides,
there is the picturesque small village of Mistrovice.

Reminders of the past include the statue of a spinner on Velké square and an exhibit of Králíky nativity scenes in
the museum. The era of famous organ making families is drawn to attention by the tones of the organ at cathedral sv. Archanděla Michaela. From the picturesque historic centre, we can follow the alleys with the way of the
cross all the way to the majestic pilgrimage site. And did you know that the surroundings of Králíky were the most
fortified territory during the era of the first Czechoslovak Republic. Besides the many small objects there, we can
also find three enormous artillery strongholds, which attract not only lovers of military history.

Its position in a beautiful natural landscape featuring the winding Tichá Orlice river makes it an ideal
place to stop and rest during journeys. The village has quality amenities. People who enjoy exercise
will find what they are looking for at the gym or on multi-purpose courts, while the swimming area is
refreshing in the summer. There is also plenty of community life and breath-taking natural scenery. We
will soon discover that Mistrovice is worth visiting.

Město Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
tel.: +420 465 670 701, kraliky@kraliky.eu, www.kraliky.eu

Obec Mistrovice, Mistrovice 138, 561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: +420 465 641 621, obecmistrovice@seznam.cz, www.mistrovice.cz

Krasíkov

Mostek

Jsou obce, které nás zaujmou na první pohled. Takovou je i Krasíkov,
usazený v úžlabině řeky Moravská Sázava.

Vystoupejme z malebného údolí Tiché Orlice na návrší mezi Chocní
a Brandýsem nad Orlicí.

Krasíkov je obcí starobylou, vždyť první písemná zmínka
pochází již z roku 1267. Rozkládá se v západní části Zábřežské vrchoviny mezi obcemi Třebařov a Tatenice, s nimiž je
téměř propojen. I když Krasíkov leží z hlediska historických
zemských hranic na území Moravy, již několik desetiletí náleží do Pardubického kraje. Dominantou obce je barokní
kaple Andělů strážných z roku 1725, před níž stojí pískovcová socha sv. Floriána z první poloviny 19. století.

Uvítá nás nevelká obec Mostek, o níž se zmiňuje již listina z roku 1227. Tichým svědkem
dávné historie je smírčí kříž schoulený u silnice
z Brandýsa, mnohé pamatují i vysoké opukové skály v prudkých svazích přírodní rezervace
Hemže-Mýtkov. Mostek i sousední Sudličkova
Lhota patří přesně k těm místům, kde se na
městský ruch a shon zapomíná velmi snadno.

Some villages are impressive at ﬁrst glance.
Such a place is Krasíkov, located in the
Moravská Sázava River valley.

Let’s ascend from the picturesque
Tichá Orlice valley to a peak
between Choceň and Brandýs
nad Orlicí.

Kaple Andělů strážných
Chapel of the Guardian Angels

Stavení v obci | Building in the village

Krasíkov is an ancient village, first mentioned in 1267. It is located in the western part of the Zábřeh
highlands between the villages of Třebařov and Tatenice, with which it is nearly connected. Although as
far as historic national boundaries are concerned, Krasíkov is located within Moravia and it has been
part of the Pardubice Region for several decades. The dominant landmark in the village is the Baroque
Chapel of the Guardian Angels from 1725, in front of which there is a sandstone statue of St. Florian
from the first half of 19th century.

The quite small village of Mostek, mentioned in historical records as early as 1227, awaits us. The
silent witness to ancient history is the conciliation cross, huddled away by the road from Brandýs and
the high arenaceous marl cliffs with steep slopes at the Hemže -Mýtkov nature reservation have also
witnessed plenty. Mostek and neighbouring Sudličkova Lhota are among the towns where anyone can
very easily forget the hustle and bustle of the city.

Obec Krasíkov, Krasíkov 64, 563 01 Lanškroun
tel.: +420 465 381 234, krasikov@ow.cz, www.obec-krasikov.cz

Obec Mostek, Mostek 62, 565 01 Choceň
tel.: +420 465 544 736, obec@mostek-uo.cz, www.mostek-uo.cz
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Nekoř

Oucmanice

Malá podhorská obec, ležící pod hrází Pastvinské přehrady, která zkrotila
vody Divoké Orlice, je velmi vyhledávaným cílem turistů.
Obec, jíž vévodí kostel sv. Mikuláše z konce 17. století, láká
všechny milovníky přírody, vodních sportů, sportovního
rybolovu i klidného odpočinku. V kempu „Petrův palouk“
je dostatek místa také pro stany i karavany, v obci samotné najdeme řadu možností ubytování. Vyznavačům sportu
dobře poslouží víceúčelové sportoviště, obec je ideálním
zázemím při sjíždění Divoké Orlice i k lyžařským sportům.
Nekoř je známá svými skvělými akcemi, na jejichž organizaci se podílí několik spolků s mnohaletou tradicí.

Pohled na kostel v obci | View of the church in the village

Malá, velmi uspořádaná kruhová obec se zachovalými selskými staveními,
usazená uprostřed krásné přírody, to jsou Oucmanice.
Obec byla založena během kolonizace ve 13. století a pod
jménem „villa Walczmanni“ je poprvé uvedena v zakládací
listině Zbraslavského kláštera v roce 1292. Během staletí se Oucmanice staly moderní obcí, jejíž dominantou je
půvabná kaplička Nejsvětější Trojice. Aktivně tady působí
řada spolků, které se podílejí na společenském životě 240
místních obyvatel s charismatickou krajinou přírodního
parku Orlice nás seznámí „Naučná stezka Oucmanice“,
jejíž trasa vede přímo z centra obce.

Kaple Nejsvětější Trojice
The Chapel of the Holy Trinity

The small mountain village, situated below the Pastvinská dam which controls
water ﬂowing in the Divoká Orlice river, is a very sought after tourist destination.

Oucmanice is a small, well-arranged round village with preserved rustic
architecture located in the middle of a beautiful natural landscape.

The village, dominated by the church of st. Mikuláš from the late 17th century, attracts all lovers of
nature, water sports, sport fishing and enjoyable relaxation. At camp Petrův palouk there is plenty of
space for tents and RVs, while there are also plenty of other accommodation options in the village itself.
Sport enthusiasts will greatly appreciate the multi-purpose sport facilities and the village is ideal for
navigating the Divoká Orlice river as well as for recreational skiing. Nekoř is known for its great community events, which are organised in cooperation with various associations with many years of tradition.

The village was founded during colonisation in the 13th century and under the name “Villa Walczmanni” it
was first mentioned in the founding charter of the Zbraslav Monastery in 1292. Over the centuries, Oucmanice
has become a modern village, whose dominant landmark is the impressive Chapel of the Holy Trinity. There
are multiple active associations, which participate in the community life of the 240 local inhabitants and the
Oucmanice Instructional Trail, which runs directly from the village’s centre, that will familiarise us with the
charismatic landscape of the Orlice Nature Park.

Obec Nekoř, Nekoř 330, 561 63 Nekoř
tel.: +420 465 625 122, ounekor@orlicko.cz, www.nekor.cz

Obec Oucmanice, Oucmanice 60, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 544 339, obec@oucmanice.cz, www.oucmanice.cz

Nové Hrady

Pastviny

Nechme se okouzlit pohádkovou nádherou zámku s překrásnými zahradami,
který je nazýván České Versailles.
V obci s bohatou minulostí, jejíž počátky sahají
do 12. století se nachází barokní kostel sv. Jakuba
Staršího z roku 1724 s hrobkou prvních majitelů
zámku rodu Chamaré, přírodní divadélko, Galerie klobouků nebo labyrint, v jehož středu číhá
nečekané překvapení. Území je součástí přírodní
rezervace Maštale. Nové Hrady, to je východočeská “Mekka“ všech romantiků, snílků a milovníků
starých strojů, kteří každoročně přijíždějí na Novohradský sraz veteránů.

Pod její hladinou zmizely základy původních obydlí, mlýna, školy i hostinců. A s nimi i dávná historie pastevecké podhorské
osady Pastviny, která se datuje již od roku 1513 a jejímž němým
svědkem je 800 let stará památná Vejdova lípa. Dnešní Pastviny
jsou díky skvělému turistickému zázemí ideální pro rodinnou
letní i zimní rekreaci, cykloturistiku a vodní sporty, příjemným
zpestřením je bobová dráha. A každého jistě osloví zdejší čistá
a zdravá, průmyslem nedotčená krajina hlubokých lesů.
Pohled na Nové Hrady | View of Nové Hrady

Let’s be charmed by the fairy-tale like beauty of the chateau with beautiful
gardens named České Versailles
In the village with a rich history dating from the 12th century, there is the Baroque church of st. Jakub starší
from the year 1724 with the tomb of the first owners of the castle from the Chamaré family, an open-air
theatre, the Gallery of Hats and the Labyrinth, in the centre of which there is an unexpected surprise. The
territory is part of the Maštale nature reserve. Nové Hrady is like the East Bohemian “Mecca” for all romantics, dreamers and lovers of antique cars who come to Nové Hrady each year for the antique car festival.
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Když v roce 1937 zkrotila vody Divoké Orlice hráz Pastvinské přehrady,
nastala velká změna.

Obec Nové Hrady, Nové Hrady 123, 539 45 Nové Hrady
tel.: +420 469 325 104, obec@obecnovehrady.cz, www.obecnovehrady.cz

Pohled na obec | View of the village

A major change occurred in 1937 when the water from the Divoká Orlice river
was slowed by the Pastvinská dam.
Below its surface, the foundations of the original dwellings, the mill, schools and inns disappeared. And
something else that vanished too was the ancient history of the foothill settlement of Pastviny, a sheep
herding village dating from the year 1513, which features an 800-year-old historic linden tree known as
Vejdova lípa. Today’s Pastviny, thanks to its excellent tourist amenities, is ideal for family recreation in
the summer and winter, as well as cycling and water sports, while it even has an impressive bob-sleigh
track. Everyone will certainly be impressed by the clean and healthy landscape of the dense forest,
which have not been impacted by industry.
Obec Pastviny, Pastviny 32, 564 01 Žamberk
tel.: +420 465 637 252, pastviny@pastviny.cz, www.obecpastviny.cz

Slatina

Šedivec

Zdaleka viditelná kostelní věž poutá náš pohled ve dne i v noci, kdy je
chrám sv. Petra a Pavla osvícen.
Již od 13. století vévodí obci jménem Slatina, kterou najdeme jen tři kilometry severně od Vysokého Mýta. Víska je to udržovaná, se spoustou zeleně, žije tady okolo 450
obyvatel. A stále jich přibývá. Nejednu mladou rodinu totiž láká život na venkově. Velkým bonusem je také přívětivá okolní krajina s několika rybníky, vynikající dopravní
spojení a těsná blízkost města, v němž obyvatelé najdou vše potřebné.

Kostel v obci | Church in the village

V podhůří Orlických hor, na kopci, který se táhle zvedá od údolí Tiché
Orlice, leží Šedivec.
Malá horská víska s 200 obyvateli, uložená v lůně
přírody, jako by byla její odvěkou součástí. Právě
tato panenská příroda láká po celý rok stovky turistů
k objevným cestám. V lese zvaném Obora najdeme
bývalou panskou hájenku a někdejší oblíbené místo
kynšperského panstva – leknínové jezírko a přilehlý
kulatý remízek. Dlouhá léta bylo toto místo zapomenuto, znovu však zve k vycházkám za krásou leknínů
nejen místní obyvatele, ale i turisty, kteří do těchto
končin zavítají.

Panoráma Šedivce | Panorama Šedivec

Foto | Photo: p. Pospíšil

The church tower, visible from afar, is impressive to look even at night, when
the cathedral of st. Petr and Pavel is illuminated.

In the foothills of the Orlické mountains, on a hill slowly rising from the
Tichá Orlice river valley, lies Šedivec.

Ever since the 13th century, it has dominated a village called Slatina, which we can find only three km north
of Vysoké Mýto. The village is maintained with plenty of greenery and it has a population of around 450
people. And its population is increasing. This is because not just a few young families are attracted to rural
life. A huge bonus is also the impressive countryside with multiple ponds, excellent transport connections
and its close proximity to a town in which the village’s inhabitants can find everything they need.

This small mountain village with 200 inhabitants, situated in beautiful nature, seems like it has been part
of that beautiful landscape for ages. This virgin nature attracts hundreds of tourists year-round. In the
Obora forest, we can find the former manorial gamekeeper’s lodge and what was once a favourite place
of the nobility in Kynšperk, a water lily pond and an adjacent round grove area. This place was forgotten
for many years but it once again entices locals and tourists alike to take strolls.

Obec Slatina, Slatina 22, 566 01 Vysoké Mýto, tel.: +420 724 179 593, slatina.ou@tiscali.cz
www.virtualtravel.cz/export/slatina-okres-usti-nad-orlici, www.ou-slatina.cz

Obec Šedivec, Šedivec 57, 564 01 Žamberk
tel.: +420 601 335 456, sedivec@orlice.cz, www.obecsedivec.cz

Studené

Voděrady

Chaloupky a domky utopené v zeleni zahrad a v zimě ukryté pod sněhovou
peřinou. To je Studené.
Malé podhorské vesničce, jejíž součástí je osada Bořitov, vévodí
kostel sv. Anny z počátku 19. století. Obec láká především svými
přírodními krásami. Studenecké skály vyhledávají turisté i lezci.
V zimě je kolem nich udržován okruh běžkařských tras, v létě
tratí krosových. Díky aktivní činnosti Sboru dobrovolných hasičů
a sportovnímu klubu žije obec bohatým společenským životem.
Každoročně tady probíhají závody horských kol, milovníci kvalitní hudby jistě nevynechají jediný ročník „Krychle festu“.

Pohled na obec | View of the village

Cottages and small houses surrounded by green gardens and blanketed with
snow in the winter. That is Studené.

Nedaleko Ústí nad Orlicí, v místech dávných hlubokých pralesů, jimiž vedla
prastará kupecká stezka, leží Voděrady a Džbánov.
Voděrady jsou poprvé zmiňovány již v roce 1292, historie
Džbánova sahá snad až do počátku 11. století. Milovníci architektonických památek nepřehlédnou evangelický kostel
ve Džbánově z roku 1881, zvoničku sv. Václava nebo historickou usedlost ve Voděradech. Pro vyznavače pohybu je tady
víceúčelové sportoviště, děti mají svá dětská hřiště. Návštěvníka zaujme také pestrý společenský život 340 místních obyvatel. A samozřejmě okolní krajina, lákající k nekonečným
procházkám, a blízké lesíky, které jsou rájem všech houbařů.

Pohled na obec | View of the village

Not far from Ústí nad Orlicí, in the locations of ancient dense primeval forests through
which the ancient merchant route ran, lie the villages of Voděrady and Džbánov.

This small foothill village, which includes the Bořitov settlement, is dominated by the church of st.
Anna from the early 19th century. The village mainly draws visitors because of its natural beauty. The
Studenecké skály cliﬀs are sought after among hikers and climbers. In the winter, a set of cross-country
skiing paths are maintained around them and in the summer there are hiking trails. Thanks to the activities of the Volunteer Fire Brigade and the Sport Club, the village has plenty of community life. Each
year there are mountain bike races and lovers of quality music certainly will not be able to pass up the
unique annual Krychle fest.

Voděrady was first mentioned in 1292 and the history of Džbánov is believed to date from the early 11th century.
Lovers of architectural landmarks should not overlook the Evangelical Church in Džbánov from 1881, the bell tower
of st. Václav or the historic farmstead in Voděrady. Those who enjoy movement can make use of the multi-purpose
sport facilities and playgrounds are available for children. Visitors are often impressed by the incredible community
life of the 340 local inhabitants. And of course, the surrounding countryside which entices people to take seemingly
endless walks, and the nearby forests, which are a paradise for mushroom pickers are also incredible.

Obec Studené, Studené 15, 561 64 Studené
tel.: +420 465 642 420,mobil.: +420 732 986 668, obec@studene.cz, www.studene.cz

Obec Voděrady, Voděrady 77, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: +420 465 549 131, o.voderady@tiscali.cz, www.voderady.eu
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Záchlumí

Letecké fotografování českých obcí

Po staletí shlíží z vysokého ostrohu nad řekou hrad Litice nad Orlicí na
vesničky v údolí Divoké Orlice.
Patří k nim Záchlumí a dříve samostatné vsi Bohousová a Litice nad Orlicí, jejichž ozdobou jsou dřevěné zvoničky i četná rázovitá stavení přirozeně zapadající do
okolní krajiny. Její krásu nijak nenarušuje ani železnice,
vystavěná v roce 1872. Právě naopak, kopíruje meandrující řeku a linie vysokých zalesněných vrchů, jako by
sem patřila od věků. Tím nejvyšším vrchem je Chlum,
tím nejnavštěvovanějším zase Hradní kopec se vzácně
zachovalým gotickým hradem.

Letečtí nadšenci každoročne fotografují až 450 českých obcí z letadla.
Každoročně od května do srpna vždy, když je pěkný den, mávají lidé směrem k obloze letadlu, které
má na obrovských křídlech zdola jasně čitelný nápis „MALOVANÉ MAPY“. Pokud toto letadlo krouží
nad vaší obcí, právě vznikají letecké pohledy doposud nevídané. Tato činnost byla původně jen vášní
jednoho pilota. Dnes je CBS leteckou firmou, která približuje lidem české obce z nebe.

Hrad Litice | Litice castle

Over the centuries, Litice nad Orlicí castle has overlooked small villages in the
Divoká Orlice valley from above the river.
These villages include Záchlumí and the formerly independent villages of Bohousová as well as Litice nad
Orlicí, which feature wooden belfries in addition to numerous peculiar architecture that naturally blends
in with the surrounding landscape. Their beauty is not disrupted in any way even by the railways which
were built in 1872. On the contrary, it copies the meandering river and lines of high forested peaks, as
if it had belonged here for ages. The highest peak is Chlum, while the most visited is Hradní hill with its
rare preserved Gothic castle.
Obec Záchlumí, Záchlumí 98, 561 86 Záchlumí
tel.: +420 465 629 181, ouzachlumi@orlicko, www.obeczachlumi.cz

Skvělý produkt pro skvělého obchodníka

V České republice pracuje množství úspěšných obchodníků. Často ale nenajdou
produkt, který by nejen „vydělával“, ale i obchodníky duševně naplňoval.
Avšak takový produkt existuje!

Jestli se vám tato kniha líbí, věřte, že bez šikovného obchodníka, který oslovil všechny partnery v regionu, by nikdy nevznikla. Obchodník je uveden v tiráži jako jeden
z autorů a hrdě se pod své dílo podepisuje. Nejlepší obchodníci v CBS Nakladatelství s. r. o. nepracují jen pro peníze i přesto, že je výdělek nadstandardní. Jejich
hlavní motivací je být součástí něčeho velkého a originálního. CBS hledá neustále
nové talenty do svého obchodního týmu. A projdou jen ti nejlepší. Jste to právě vy?

A great product for a great salesperson

Many successful salespersons work in the Czech Republic. However, they often cannot
ﬁnd a product that would not only “make money” but would fulﬁl their mental needs
as well. But such a product does exist!

If you like this book, believe me when I say that without a clever salesperson who addressed all of the partners in
the region, this book never could have been produced. The salesperson is credited as one of the authors and is
proud to sign his work. The best salespersons in the publishing company CBS Nakladatelství s. r. o. do not work
only for money, even though it is an above-standard form of earnings. Their main motivation is the opportunity
to be part of something grand and original. CBS is constantly seeking new talent for its sales team. And in the
overwhelming majority of cases, only the very best will succeed. Could one of them be you?
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CBS Nakladatelství s. r. o., Vodní 1972, 760 01 Zlín, Česká republika
tel.: +420 774 479 544, info@cbs-cesko.cz, www.cbs-cesko.cz

Letec Milan Paprčka a nejstarší z letadel flotily CBS, Vivat L13 SE | Flying man Milan Paprčka and the oldest aircraft of the CBS fleet,
Vivat L13 SE

Aerial photography of Czech Towns and Villages

Air enthusiasts every year they make pictures of 450 czech towns and villages
from a plane.

People can see a plane with clearly readable words “MALOVANÉ MAPY” (Painted Maps) on the bottom
side of its huge wings on nice days every year from May to August. If such plane is circling above your
head, people in the plane are taking unique aerial pictures of your town or village. It all started with
a passion of one pilot and today CBS is an air firm bringing pictures of Czech towns and villages from
the heaven.
CBS Nakladatelství s. r. o., Vodní 1972, 760 01 Zlín, tel.: +420 774 479 544
info@cbs-cesko.cz, www.cbs-cesko.cz, www.CeskozNebe.cz

MOZAIKA ŽIVOTA LIDÍ, ŠKOL A SPOLEČNOSTÍ V REGIONU ORLICKOÚSTECKO
MOSAIC OF PEOPLE’S LIFE, SCHOOLS AND COMPANIES AT ÚSTÍ NAD ORLICÍ REGION

Gymnázium
Ústí nad Orlicí

Průmyslová střední
škola Letohrad

Speciální základní škola
mateřská a praktická škola
Ústí nad Orlicí

145

Cesta za splněnými sny
Farmy a hospodářské statky se stádečky pasoucího se dobytka neodmyslitelně
patří ke koloritu naší krajiny už po staletí.
A je dobře, že po rozpadu mnohých zemědělských družstev a státních statků se lidé k tomuto způsobu
života znovu vracejí. Protože právě oni se velkou měrou podílejí na utváření i ochraně krajiny tak, aby
byla zachována i pro další generace. Není to ovšem jednoduché. Za vším je spousta tvrdé práce, které
by mělo předcházet neméně usilovné studium problematiky zemědělství. Ideální volbou pro mladé lidi,
jejichž snem je vlastní farma nebo práce v zemědělství, je studium na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun. S tradicí od roku 1945 vychovává a vzdělává mladé zemědělce – pěstitele a chovatele hospodářských zvířat. Uchazeči si mohou vybrat ze dvou maturitních oborů s několika zaměřeními. Obor agropodnikání lze studovat ve směru chov koní, který je vhodný pro zájemce o chov koní
a jezdecký sport a studenti zároveň mohou získat licenci jezdce případně cvičitele. Směr ekonomika je
zaměřen na ekonomicko-společenské předměty a směr Zemědělský provoz se zaměřuje na podnikání
v zemědělství a ve službách s možností složení mysliveckých zkoušek. Všechny tyto směry zároveň
umožňují zdarma získat řidičský průkaz skupiny B a T. Obor veterinářství se dělí na směry všeobecné
veterinářství a chov koní, jehož výuka je mimo odborné veterinářské předměty zaměřena na jezdectví
či chov koní. Studenti tohoto oboru mají možnost získat řidičský průkaz skupiny B. Studium však není
jen teoretickou průpravou. Nedílnou součástí SŠ zemědělské a veterinární je školní statek s chovem
skotu a koní, moderní nově vybudované veterinárně-zemědělské centrum, arboretum, obhospodařované pozemky a školní minimlékárna, v níž studenti zpracovávají mléko školních kraviček. A věřte, že
tyto mléčné výrobky chutnají úplně jinak a mnohem lépe než ty z velkovýroben! Když si k tomu přidáme
moderní vybavení celého areálu, řadu mimoškolních aktivit, adaptační a lyžařské kurzy, exkurze a výměnné pobyty studentů v zahraničí, kvalitní zázemí pro sportovní činnost, sportovní klub a jezdecký
klub, odbornou a výzkumnou činnost a spolupráci s vysokými školami i školami zahraničními, vyjde
nám jediné. SŠ zemědělská a veterinární je školou, díky níž se naše zemědělství posouvá stále vpřed.

Budova školy| School building

Přehlídka | Show

Focení se studenty | Photography with students

The path to dreams that come true
Farms and estates with herds of grazing livestock unmistakably have long
belonged to our countryside.
And it is good that following the collapse of many farming cooperatives and state farms, people are returning to this
way of life. This is because they contribute to a great extent to the development and protection of the region, so that
it can be preserved for future generations as well. Of course, this is not easy. Combined with it is plenty of hard work,
which should be preceded with at least eﬀorts to study farming issues. An ideal choice for young people, whose dream
is to have their own farm or to work in agriculture, is to study at the Lanškroun Agricultural and Veterinary Secondary School. With a tradition from 1945, it has trained and educated young farmers, growers and livestock breeders.
Candidates can select from two graduation subjects with multiple focuses. The subject of agricultural business can
be studied as it relates to horse breeding, which is suitable for those interested in breeding horses and horse riding
as a sport, while students can also acquire a rider’s or trainer’s licence. The subject of economics is focused on socio-economic subjects and the farm operation subject is focused on agricultural business as well as its services with the
option of taking a hunting exam. All of these subjects also provide the students with the opportunity to obtain group
B and/or T driving licences. The subject of veterinary studies is divided into general veterinary studies and horse raising, the instruction of which besides being part of expert veterinary studies is focused on riding and horse raising.
Students in this subject also have the opportunity to obtain a group B driving licence. However, the study is not merely
theoretical instruction. An integral part of the Agricultural and Veterinary Secondary School is the school farm with
the raising of livestock and horses, a modern newly built veterinary and agricultural centre, an arboretum, farming
land and a school mini dairy in which students process the milk of the school’s cows. And believe me when I say that
these dairy products taste completely diﬀerent and much better than those from large dairy facilities! When we add
to this the modern furnishings of the entire site, numerous extra-curricular activities, adaptation and skiing courses,
excursions and foreign exchange programmes for students, along with quality facilities for sport activities, the sport
club and the riding club, the professional and research activities and cooperation with universities and foreign schools,
then one thing is clear. The Agricultural and Veterinary Secondary School is a school that advances our farming sector.

Stáj před dokončením | Stable before completion

Přehlídka telat | Show of calves

Sklizeň | Harvest
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Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun, příspěvková organizace, Dolní Třešňovec 17, 563 22 Lanškroun, tel.: +420 465 321 098, info@szes-la.cz, www.szes-la.cz

Průmyslová střední škola Letohrad
Co má společného Letohrad s Alfonsem Muchou? Možná to každý neví, ale město
Kyšperk, jak se dříve Letohrad nazýval, bylo oblíbeným letoviskem našeho slavného
secesního malíře.
Jako svůj ateliér využíval o prázdninách prostory školní budovy, která byla vystavěna počátkem třicátých let minulého století
podle návrhu královéhradeckého architekta Oldřicha Lisky. Tehdy nesla název „Masarykova škola práce“, dnes zde sídlí
Průmyslová střední škola Letohrad. Od svého vzniku v padesátých letech byla především stavební školou a tento obor nabízí
i dnes. A z jakých oborů si zájemci o studium mohou vybrat v současnosti? Především se musí rozhodnout, zda chtějí studovat obory čtyřleté maturitní, tříleté učňovské, anebo si chtějí rozšířit své stávající vzdělání nástavbovým studiem ukončeným
maturitní zkouškou. V budově v ulici Komenského směrem na Žamberk se vyučují tři čtyřleté obory zakončené maturitou,
a to obor stavebnictví, geodézie a katastr nemovitostí a strojírenský technik. Zajímavé je, že v oboru strojírenském mohou
studenti získat podniková stipendia, jejichž součástí jsou i smlouvy o budoucím zaměstnání absolventů u těchto firem. Také
absolventi ostatních oborů naleznou ihned po maturitě dobré uplatnění, případně mohou pokračovat v dalším studiu na
vysokých školách. Čtyři tříleté obory (nástrojař, strojní mechanik, elektrikář-slaboproud, elektrikář-silnoproud) se vyučují v ulici
Ústecké a k areálu patří také malá vodní elektrárna. Skvělým bonusem pro žáky učňovských oborů je opět možnost získání
firemního stipendia spolu s pracovní smlouvou. A tříleté nástavbové studium? Tady mají možnost ti, kteří si své vzdělání chtějí
doplnit maturitou z oborů provozní elektrotechnika a provozní technika. Všichni studenti mají k dispozici moderně vybavený
domov mládeže, tělocvičnu a venkovní sportoviště a hřiště v areálu studia čtyřletých oborů. Tento areál navíc bezprostředně
navazuje na okolní přírodu, takže o možnosti užít si čerstvého vzduchu tady není nouze. Jak je zřejmé, město Letohrad poskytuje velmi dobré podmínky pro mladé lidi, kteří se zajímají o perspektivní technické obory. A pokud nás bude více zajímat
vztah Alfonse Muchy k městu, stačí jediné. Navštívit „Síň Alfonse Muchy“ v prostorách školy, kde se seznámíme také s reprodukcemi malířových nejslavnějších děl vzniklých během jeho pobytů v tehdejším Kyšperku.

Pohled na budovu školy | Ang. překlad???
Učebna CAD | CAD classroom

Letohrad Industrial Secondary School
What do Letohrad and Alfons Mucha have in common? Perhaps not everyone knows but the
town of Kyšperk, which Letohrad was previously named, was a popular vacation spot for
that famous Czech art nouveau painter.
During the summer holidays, he used the school building as his studio. It was built in the early 1930s based on a design
by Hradec Králové architect Oldřich Liska. At that time, it was named The Masaryk School of Work and now it is the seat
of the Letohrad Industrial Secondary School. Ever since its establishment in the 1950s, it has mainly been a construction school and it oﬀers this subject even today. What subjects can those interested in studying there choose today?
Mainly they just decide whether they want to study four-year majors with graduation, a three-year apprenticeship or
expand their already attained education with supplementary study ended with a graduation exam. In the building on
Komenského street in the direction of Žamberk, three four-year subjects are taught which are ended with graduation.
They are construction, geodesy as well as the real estate register and technical engineering. It is interesting that in the
engineering field, students can earn business scholarships, which include contracts on future employment of graduates
at these companies. Graduates of other subjects immediately after graduation will find good prospects or they can
continue in further study at universities. Four three-year subjects (toolmaker, machine mechanic, low voltage electrician, high voltage electrician) are taught on Ústecká street and the site also includes a small hydroelectric power station. An excellent bonus for students of apprenticeship programmes is the opportunity to earn a company scholarship
along with an employment contract. And three-year supplementary study? This option is available to those who want
to supplement their education with graduation in process electrotechnology and process technology. All students have
at their disposal a modernly furnished student dormitory, a gym and outdoor sport areas as well as courses at the
campus for four-year study subjects. This site also corresponds directly to the surrounding nature, so there are plenty
of opportunities to take advantage of the fresh air. As is obvious, the town of Letohrad provides very good conditions
for young people who are interested in technical fields. And if you are interested in learning about Alfons Mucha’s relationship to the town, there is only one thing you need to do. Visit the “Alfons Mucha Gallery” at the school, where you
can also see reproductions of this painter’s most famous works during his stays in Kyšperk.

Elektrodílna | Electrical workshop

Technohrátky | Techno games

Pohled na SOU po rekonstrukci
View of the Vocational School after reconstruction

Turnaj ve florbale | Floorball tournament

Budova školy Komenského 472
School building at Komenského 472

Průmyslová střední škola Letohrad, příspěvková organizace, Komenského 472, 561 51 Letohrad, tel. +420 465 676 310, pss.kancelar@pssletohrad.cz, www.pssletohrad.cz
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„Swing to mě baví…“
Pamatujete hit Evy Pilarové? Těmito jednoduchými slovy dokázala skvěle vystihnout lehkost a šarm jazzové hudby, kterou tak dobře ovládá orchestr „Black Band“
Vystoupení smyčcového orchestru "Kocianek"
složený z žáků Základní umělecké školy Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí.
ZUŠ Jaroslava Kociana úspěšně navazuje na bohatou hudební
tradici města Ústí nad Orlicí, která má skutečně hluboké kořeny.
Založena byla v roce 1939 jako Městská hudební škola a od samého počátku byly její cíle zaměřeny především na komorní, souborovou a orchestrální hru. Tento trend si udržela až do dnešních
dnů, kdy je jednou z největších a nejznámějších uměleckých škol
ve východních Čechách. Škola prošla dlouhým vývojem a k původně hudebnímu zaměření se postupně přidaly i obory taneční,
výtvarný a literárně-dramatický. Stala se neodmyslitelnou součástí kulturního života Ústí nad Orlicí a podílí se na organizaci
mnoha kulturních akcí ve městě. K těm nejznámějším počinům
patří bezesporu mezinárodní houslová soutěž, díky níž můžeme
sledovat růst a rozvoj houslistů od prvních krůčků. A není bez
zajímavosti, že právě na této soutěži kdysi zazářili i takoví virtuosové, jako je Václav Hudeček či Pavel Šporcl. Další přehlídkou
těch nejlepších je mezinárodní „Heranova violoncellová soutěž“,
která navazuje na odkaz mistra hry na violoncello a rodáka z Ústí
nad Orlicí Bohuše Herana. V ZUŠ Jaroslava Kociana samozřejmě
působí i řada orchestrů a souborů. Již výše zmiňovaný „Black
Band“ spolu se symfonickým orchestrem „Decapoda“ jsou největšími uskupeními, která sbírají mnohá ocenění nejen na soutěžích
Hudební vystoupení žáků školy | Musical performance by school children
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republikových, ale i mezinárodních. Po jejich boku pracují menší soubory jako například smyčcový soubor „Kocianek“, soubor
dechových nástrojů „Lidováček“, soubor bicích nástrojů COBO
DRUMS či kytarový soubor „Sweet Wood“. Pěvecky nadané děti si
můžeme vyslechnout při vystoupeních dětského pěveckého sboru „Čtyřlístek“ a jeho přípravných oddělení. Nejen hudbou však
současná ZUŠ Jaroslava Kociana žije. Velkých úspěchů dosahují
výtvarně nadané děti, jejichž práce získaly již řadu ocenění. Jejich
animovaný film „Psí sen“ dokonce v roce 2015 zabodoval v konkurenci 64 filmů a získal první místo v „Mezinárodní soutěžní
přehlídce audiovizuální tvorby dětí a mládeže do 26 let“. Úspěšní
a oceňovaní jsou také mladí tanečníci a tanečnice, kteří vystupují
na již tradičních akcích „Tančíme pro radost“ či „Slavnost mezi
sloupy“ a obsazují přední příčky na mnoha tanečních přehlídkách a soutěžích. A v neposlední řadě je to literárně-dramatický
obor, jehož představení můžeme zhlédnout například na školou
pořádaném tradičním „Minifestivalu“. Co z toho všeho vyplývá?
Především skutečnost, že díky ZUŠ Jaroslava Kociana je Ústí nad
Orlicím stále městem hudby a skvělých muzikantů. Škola vzkvétá
a roste, pěstuje v mladých lidech lásku k umění a dokazuje, že
nejen swing, ale umění jako takové je opravdu baví.
Plastická tvorba žáků | Plastic art created by pupils

Performance by the "Kocianek" stringed orchestra

Klarinetové duo | Clarinet duo

"Swing appeals to me..."
Do you remember that hit from Eva Pilarová? With these simple words, meaning “I like swing”, she managed to express the ease and charm of jazz music, which is well-performed
by the Black Band orchestra composed of pupils from the The Jaroslav Kocian primary school in Ústí nad Orlicí.
Vystoupení COBO DRUMS | Performance by Cobo Drums
The Jaroslav Kocian primary school of arts follows up from the rich music
traditions of the town of Ústí nad Orlicí, which truly has deep roots. It was
founded in 1939 as the Městská hudební škola municipal music school and
since its very beginning it has focused mainly on chamber music, ensemble
music and orchestral play. It has maintained this trend to this day and it
is now one of the largest as well as most well-known art schools in Eastern
Bohemia. The school has undergone lengthy development while its original
focus on music has been gradually supplemented with dance, creative art,
literature and drama. It has become inseparable of the cultural life of Ústí
nad Orlicí and takes part in the organisation of many cultural events in the
town. The most well-known of them undoubtedly is the international violin
competition, thanks to which we can monitor the growth and development
of very young violin players. Another interesting fact is that this competition has even featured virtuosos such as Václav Hudeček and Pavel Šporcl.
Another event that features some of the best players is the Heran violoncello competition, which honours the legacy of master violoncello and Ústí
nad Orlicí native Bohuš Heran. At the Jaroslav Kocian primary school of
arts there are of course also several orchestras and music groups. The
already mentioned Black Band together with the Decapoda symphony orchestra are the largest groups, which have received many awards not only
at competitions in the Czech Republic but abroad as well. Alongside them,

work is done by smaller groups such as the string music group Kocianek,
the brass instrument group Lidováček, the percussion group Cobo Drums
and the guitar group Sweet Wood. We can hear children with singing talent at performances of the children’s choir Čtyřlístek and its preparatory
sections. However, the current the Jaroslav Kocian primary school of arts
does not only focus on music. Great success is achieved by children with
a talent for creative art, whose works have received many awards. Their
animated film “Psí sen” (“A Dog’s Dream”) even won first place in 2015 in
a competition with 64 films at an International Competition of Audiovisual Creative Art Produced by Children and Youth Ages 26 and Under. Young
male and female dancers have also been successful and received awards
and perform in the already traditional events “Tančíme pro radost” (“We
dance for joy”) and “Slavnost mezi sloupy” (“Festival between columns”),
while they have received positions at or near the top in many dance competitions. Finally, the literary and drama section is of no less importance,
while we can view their performances at events such as the traditional
Minifestival organised by the school. What is apparent from this? Mainly
that thanks to the Jaroslav Kocian primary school of arts, Ústí nad Orlicí
remains a musical town with excellent musicians. The school is blossoming and growing, while it is developing in young people a love for art as
well as proving that not only swing but art in its purest form is truly fun.

Black Band ZUŠ J. Kociana a Josef Laufer | Black Band of the J. Kocian primary school of arts and Josef Laufer

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana, Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: +420 465 569 555, info@zusuo.cz, www.zusuo.cz

Žáci literárně-dramatického oboru | Pupils of the literary-drama club
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Co má společného sokolnictví s Orlicí?
Ač se to zdá divné, tím společným jmenovatelem je Základní škola Bratří
Čapků, z Ústí nad Orlicí.
Právě tato škola totiž aktivně spolupracuje s netradiční slovenskou Základní školou Maxmiliána Hela
ve Štiavnických Baních, jejíž výuka se zaměřuje na sokolnictví. Tato vskutku originální spolupráce však
není tím jediným, co ZŠ Bratří Čapků vyčleňuje z řady běžných základních škol. Sídlí v moderním areálu,
jehož součástí jsou mimo jiné i nadstandardně vybavené odborné učebny, odpočinkové zóny či Lego
herna nebo veřejná školní dílna. Zapojuje se do řady preventivních programů a projektů. Díky této
činnosti se vybavení školy neustále modernizuje, aby tak splňovala všechny představy o možnostech
vzdělávání ve třetím tisíciletí. Právě tato škola patří mezi certifikované školy mezinárodního Cambridge
testování. Pracuje tady školní žákovské televizní studio, škola má vlastní celoškolní elektronický systém
pro žáky i zaměstnance „Linka důvěry“, „Helpdesk“ a také systém „Bakaláři“, díky němuž je komunikace
mezi školou a rodiči podstatně jednodušší. Celá škola je zapojena do osobnostně-sociálního programu
„I ve mně je lídr“, v němž žáci využívají žákovské diáře připravované na míru. Funguje tady školní poradenské pracoviště i žákovský parlament. A jak je to s vyučováním? Dalo by se říci, že ZŠ Bratří Čapků
se inovacím rozhodně nebrání. Připojila se k těm osvíceným školám, které umožňují rodičům a malým
prvňáčkům poznat výhody inovativní výuky vzdělávacího programu „Začít spolu“. Velký důraz klade také
na výuku cizích jazyků. Vždyť už od první nebo druhé třídy se děti mohou učit anglickému jazyku, k němuž si později připojí ruštinu nebo španělštinu. Škola nezapomíná ani na děti nadané, které své zájmy
mohou rozvíjet prostřednictvím zájmových kroužků i volitelných předmětů. Součástí výuky je také každoroční týdenní pobyt několika zahraničních stážistů, zahraniční zájezdy pro žáky i učitele, adaptační,
sportovní a ekologicky zaměřené kurzy, školy v přírodě. V průběhu celého roku škola organizuje řadu
zajímavých celoškolních akcí, velmi bohatá je i sportovní činnost školy a školní družiny. Zapomenout
bychom neměli ani na školní jídelnu, která svou nabídkou vychází vstříc opravdu všem. Základní školy
jsou různé. A léta strávená v Základní škole Bratří Čapků zůstanou jejím absolventům v paměti navždy.

Vystoupení žáků | Performance by school children

Mikulášská nadílka | St. Nicholas Day gift giving

Sportovní den | Sport Day

What does falconry has in common with Orlice?
Although it may seem strange, what they have in common is the Primary school
of Bratří Čapků, state-funded institution, in Ústí nad Orlicí.
This school cooperates actively with the non-traditional Primary school of Bratří Čapků, in Štiavnické Bane, Slovakia, whose instruction is focused on falconry. However, this unique cooperation is not all that makes the Primary
school of Maxmiliána Hela extraordinary. It is located in a modern site, which includes superiorly equipped classrooms, relaxation zones, a Lego play room and a public school workshop. It is also involved in several preventive
programmes and projects. Thanks to this activity, the school’s furnishings are constantly modernised, so that the
school can fulfil all expectations for learning options in the third millennium. This school is among the schools
certified to administer the Cambridge English exam. There is also a TV studio operated by pupils and the school
has its Trust Line and Help Desk electronic system for pupils and staﬀ, along with the Bakaláři system, which makes communication between the school and parents much easier. The entire school is involved in the personal-social programme “I ve mně je lídr” (“There’s a leader in me too”), in which pupils use customised diaries. There is
also a school counselling workplace and a student parliament. And what about instruction? It would be accurate
to say that the Primary school of Bratří Čapků certainly does not shy away from innovation. It has got involved
with other enlightened schools, which enable parents and first graders to discover the advantages of innovative
instruction in the “Začít spolu” (“Start together”) education programme. The school also places great emphasis
on foreign language instruction. Already from the first or second grade, children have the opportunity to learn
English and later they can add Russian or Spanish. The school does not overlook gifted children either, who have
the opportunity to develop their interests through interest groups and elective subjects. Instruction also includes
a week-long stay each year by multiple foreign interns, along with trips abroad for pupils and teachers, adaptation, sport and environmentally focused courses as well as nature field trips. During the entire year, the school
organises several interesting events and the school oﬀers plenty of sport activities as well as school clubs. We
also should not forget the school canteen, with an oﬀering that considers everyone’s tastes. Primary schools vary.
And the years spent at the Primary school of Bratří Čapků will be memorable for its graduates for years to come.

Halloween

Budova školy | School building
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Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332, ul. Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí, tel.: +420 465 521 197, skola@zsbcuo.cz, www.zsbcuo.cz

Výtvarná výuka | Creative instruction

Škola, která baví

Škola – klíč k životu

Vytvořit ve škole podmínky pro to, aby se žáci učili tvořivě myslet, spolupracovat a samostatně řešit problémy, není jednoduché.

Poskytnout dětem takové vzdělání, které z nich učiní morální a zodpovědné
lidi s vlastním úsudkem.

Základní škola Sv. Čecha v Chocni to však zvládá bravurně. Je moderní školou, která svůj vzdělávací program postavila na třech pilířích, které se vzájemně prolínají a doplňují. Je to výuka cizích
jazyků, informační technologie a sportovní a pohybová výuka. Pozitivní prostředí školy vytváří
kvalitní podmínky pro to, aby se žáci učili tvořivě myslet a řešit problémy, komunikovat a spolupracovat, být ohleduplní a tolerantní nejen k jiným lidem, ale i k odlišným kulturním a duchovním
hodnotám. Během vyučování mají žáci dostatek příležitostí aktivně se podílet na vlastním vzdělávání a možnost samostatně se projevovat a řešit úkoly. ZŠ Sv. Čecha vychovává inteligentní mladé
lidi, kteří jsou si vědomi svých schopností a dokážou se rozhodnout o své další životní dráze.

Touto filozofií se řídí Základní škola Mistra Choceňského. Školství má v Chocni opravdu mnohaletou tradici, vždyť první škola tady stála již v roce 1509. V roce 1867 bylo vyučování slavnostně
zahájeno v budově, bez jejíž krásy bychom si městské centrum už nedovedli představit. ZŠ Mistra
Choceňského je moderně vybavenou školou pro děti z Chocně i okolních obcí. Její kapacita je 750
žáků. Skvělý tým pedagogů poskytuje pevné základy všeobecného vzdělání, zároveň z dětí vychovává samostatné osobnosti, které si umějí nalézt svou budoucí cestu životem. Škola klade důraz na
dokonalé zvládnutí mateřského jazyka a nabízí i německý, francouzský a ruský jazyk. Od 1. třídy se
žáci učí angličtinu. Podporuje využívání výpočetní techniky ve všech předmětech, učí žáky vzájemné
toleranci a zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí, pěstuje u nich lásku k pohybu i umění.
Školní budova s hřištěm pro děti
School building with a playground for children

Zahrada v ŠD | The garden of the after-school club

Zimní radovánky | Enjoying winter

School – the key to life

The school children enjoy
It is not easy to provide a school environment which encourages children to be
creative, to cooperate and to solve problems independently.
Primary School Sv. Čecha in Choceň has managed to create one. The educational programme of this
modern school is based on three interconnected pillars: foreign language teaching, information and
communication technology and physical education. The positive school environment enables the pupils
to develop their creative thinking, find original solutions, communicate and cooperate, as well as to
become considerate and tolerant of other people, diﬀerent cultures and spiritual values. The children
are given enough opportunities to take an active part in their own education, to express their individuality and solve problems. Primary School Sv. Čecha helps its pupils to become intelligent young people,
understanding their own potential, able to choose the right direction in life.

Ve třídě | In a classroom

Kollarka | Kollarka

Providing children with education that makes them moral and responsible
people with their own judgement skills.
This philosophy has been adopted by the Mistr Choceňský primary school. Education in Choceň has a really long tradition
and the town got its first school in 1509. In 1867, teaching was ceremonially commenced in the building, without whose
beauty we could not imagine the town centre. The primary school is a modernly equipped school for children from Choceň
and surrounding municipalities. It has a capacity for 750 pupils. The great team of educators provide solid foundations of
universal education, while the school develops children into independent persons who can find their way in their future lives.
The school places emphasis on the perfect mastery of the mother tongue and also oﬀers the German, French and Russian
languages. From 1st grade, pupils learn English. It supports the use of information technology in all subjects and pupils
learn mutual tolerance in addition to a responsible approach to the environment, as well as fondness of movement and art.
Budova školy | School building

Pohled na budovu školy | View of the school building

Halloween

Základní škola Sv. Čecha, Choceň, ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň
tel.: +420 465 471 699, reditelna@zschocen.cz, www.zschocen.cz

Základní škola Mistra Choceňského, Choceň, Mistra Choceňského 211, 565 01 Choceň
tel.: +420 466 566 481, skola@zschocho.cz, www.zschocho.cz
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Není kometa jako kometa

Škola chloubou města

Každý si samozřejmě představí kosmické těleso. Ústí nad Orlicí však má
Kometu vlastní, zcela jinou.
Je to Základní škola Komenského v Ústí nad Orlicí, která sídlí ve dvou budovách - na ulici Komenského
a Na Štěpnici. Vyučování probíhá podle vzdělávacího plánu s názvem „Škola pro život“, který je skvělým předpokladem pro to, aby žáci dokázali své znalosti využít i v reálném životě. Teoretickou výuku
doplňuje řada exkurzí, bohatý sportovní program, projektové dny či výměnné pobyty s ostravskou ZŠ
Josefa Valčíka. Škola je moderně vybavená, s třemi počítačovými učebnami a speciální učebnou dějepisu spojenou s knihovnou. Jako jedna z mála škol nabízí žákům netradiční povinně volitelný předmět
– hru na kytaru. Škola je ve městě známá pořádáním kulturních akcí, jako je například Školní akademie, Loučení deváťáků, vystoupení pěveckých sborů „Písnička“ a „Zlatý klíček“ či školní minimuzikály.
Školní výlet | School trip

Probíhající výuka | Ongoing instruction

There is no comet like a comet
Of course, everyone can picture the cosmos. However, Ústí nad Orlicí has its
own Kometa, an absolutely diﬀerent type of comet.
It is the Komenského Primary School in Ústí nad Orlicí, which is located in two buildings, on Komenského
and Na Štěpnici streets. Instruction takes place according to an education plan with the name “School for
Life” which is an excellent way for students to learn how to apply their skills in real life. The theoretical
instruction is supplemented by various excursions, a rich sports programme, project days and exchange
stays with Ostrava´s Josef Valčík Primary School. The school is modernly equipped, with three computer
classrooms and a special history classroom connected to a library. It is one of few schools to oﬀer students
a non-traditional elective subject, guitar playing. The school is known in the town for hosting cultural events,
such as the School Academy, Parting with Ninth Graders, performances by the Písnička and Zlatý klíček
choirs as well as school mini musicals.
Lyžařský kurz | Ski course
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Výlet do pravěku | Prehistoric themed trip

Základní škola Ústí nad Orlicí, příspěvková organizace, Komenského 11,
562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: +420 465 521 199, zskome.uo@uokome.cz, www.uokome.cz

Vysoké Mýto je městem úchvatných staveb. V jedné z nich, která je
pravou ozdobou litomyšlského předměstí, sídlí Základní škola Vysoké
Mýto, Jiráskova, p. o.
Je úplnou školou s devíti postupnými ročníky
a dlouholetou tradicí. Navštěvují ji i děti z okolí.
První stupeň najdeme v moderní budově na náměstí Pod Kaštany. Funguje tady také přípravná
třída pro předškoláky a 6 oddělení školní družíny.
Od 1. třídy se děti učí angličtinu, všechny ročníky
chodí plavat, škola pořádá mnoho akcí: příměstský
lyžařský kurz, karneval pro veřejnost, tvořivé dílny
pro rodiče... Nejen hodinám tělesné výchovy slouží
velký sportovní areál, který škola společně s tělocvičnou pronajímá i jiným subjektům. Druhý stupeň se nachází v Jiráskově ulici v krásné historické
budově propojené s novější přístavbou. Součástí
areálu je venkovní hřiště přístupné i veřejnosti. BuHlavní budova školy | Main building of the school
dova je přímo proti vlakové zastávce. Rovněž autobusové nádraží je nedaleko. ZŠ Jiráskova je zapojena do řady projektů, organizuje množství akcí, které
žákům rozšiřují obzory. K nim patří i výjezdy do pražských divadel, návštěva Osvětimi, zájezdy do Anglie, spolupráce s partnerskou školou ze Slovenska... To z ní spolu se sehraným týmem pedagogů a širokou nabídkou cizích jazyků a volitelných předmětů, dělá školu kvalitní a otevřenou novým směrům.

The school is the pride of the town

Vysoké Mýto is a town with breath-taking architecture. In one of its buildings,
which is a genuine feature of the Litomyšlské Předměstí, which is the local
part of the town of Vysoké Mýto, there is the Primary School of Vysoké Mýto,
Jiráskova, state-funded institution.

It is a complete school with nine grades and many
years of tradition. It is also visited by children from
the surrounding area. The first grade can be found in
a modern building on Pod Kaštany square. There is also
a preparatory class for pre-schoolers and 6 sections with
after-school activities. As of the 1st grade, the children learn English, they swim in all grades and the school hosts
many activities: a suburban ski course, a public carnival,
creative art workshops for parents, etc. The sport complex is used not only for physical education hours. The
school rents it out to other organisations along with the
gym. The second grade is located on Jiráskova street in
a historic building connected to a newer one. The site
Budova 1. stupně | 1st grade building
includes outdoor playgrounds, also accessible to the public. The building is directly opposite the train station. The bus station is also nearby. The Jiráskova Primary School
is involved in numerous projects and it organises many activities, which deepen awareness among pupils. They
also include excursions to Prague theatres, visits to Auschwitz, trips to England, cooperation with a partnering
school in Slovakia and more. These activities along with a qualified team of educators and with a wide range of foreign languages and elective subjects taught make the school a quality place to learn, which is open to new trends.
Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova,příspěvková organizace, Litomyšlské předměstí,
Jiráskova 317, 566 01 Vysoké Mýto, tel.: +420 465 424 663, info@zs-jiraskova.cz, www.zs-jiraskova.cz

Secesní kráska

S téměř stoletou tradicí

Impozantní stavba v secesním stylu s prvky individualismu je součástí
kouzelného panoramatu města Ústí nad Orlicí od roku 1913.
A v této krásce sídlí Gymnázium Ústí nad Orlicí. Svým studentům poskytuje čtyřleté a osmileté střední všeobecné vzdělání
velmi kvalitní úrovně, takže jejich úspěšnost v přijímacím řízení
na vysoké školy je vynikající. Přispívá k tomu i pestrá nabídka seminářů, která žákům pomáhá s budoucím zaměřením. Kromě
běžné výuky se studenti účastní řady projektů, odborných exkurzí, zahraničních zájezdů, besed či přednášek. Gymnázium je
sice navenek pokročilého věku, uvnitř však mladé a okouzlující.

Art Nouveau beauty

Budova školy | School building

An impressive building in an Art Nouveau style with elements of individualism has
been part of the charming panorama of the town of Ústí nad Orlicí since 1913.
This beautiful building houses the local Grammar School. It provides students with four and eightyear-long secondary education of very high quality, so the students excel in university entrance tests.
This is aided by a wide range of seminars which help students focus on their future majors. Besides
regular instruction, students also participate in numerous projects, expert excursions, trips abroad,
debates, and lectures. Although the school looks old from the outside, it is young and charming inside.

Získat perspektivní vzdělání s řadou osvědčení, které navazuje na mnohaletou
tradici ekonomického vzdělávání, je skutečnou výhrou.
Své o tom vědí absolventi Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu Choceň. Škola poskytuje vzdělání v maturitních
oborech cestovní ruch, veřejnosprávní činnost a obchodní akademie
a v učebních oborech cukrář, kuchař-číšník a prodavač-lahůdkář. Během studia mají žáci možnost získat řadu osvědčení a kvalifikací jako
například státní zkoušku z psaní na klávesnici a státní zkouška z úpravy textu na PC, certifikát počítačové gramotnosti ECDL, certifikát z obchodní angličtiny, certifikovanou zkoušku z českého znakového jazyka
či osvědčení z barmanského, baristického a carvingového kurzu.

With nearly a century of tradition

Hlavní budova školy
Main building of the school

Obtaining an education oﬀering future prospects with a range of certiﬁcations,
tied to many years of tradition in economic education is a true win.

The graduates of the Business Academy and Tourism Vocational School in Choceň know this. The school provides education in the graduation subjects Tourism, Public Administration and Business as well as for the professions of Confectioner, Chef-Waiter and Salesperson-Delicatessen Maker. During their studies, students have the opportunity to acquire various certifications and qualifications, such as by passing the state exam in typing on keyboard and the state exam in text
processing on personal computer, obtaining the ECDL certificate of computer literacy, obtaining a certificate in Business
English, passing the certification exam for Czech sign language or becoming certified in bartending, serving and carving.

Gymnázium Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 568 511, gymuo@gymuo.cz, www.gymuo.cz

Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň
T. G. Masaryka 1000, 565 01 Choceň, tel.: +420 465 471 338
oachocen@oa-chocen.cz, www.oa-chocen.cz

Jak se dostat mezi světové designéry?

Jedna z největších škol v kraji

Tato cesta rozhodně není jednoduchá. Na prvním místě stojí samozřejmě talent,
krokem druhým je pak volba správné střední školy.
Takovou školou je státní Střední škola uměleckoprůmyslová v Ústí
nad Orlicí. Poskytuje vzdělání ve čtyřletých uměleckých maturitních
oborech design oděvů, interiérový design, grafický design tiskovin,
design produktů a obalů, užitá fotografie, reklama a propagace, technickém maturitním oboru mechanik-seřizovač a tříletém učebním
oboru nástrojař. Součástí školního areálu je i jídelna s možností závodního stravování a domov mládeže pro studenty ze vzdálenějších
regionů. Široké veřejnosti je určena nabídka digitálního a velkoformátového tisku či využití sportovní haly nebo víceúčelového hřiště.

How to make it among world-class designers?

Budova školy
The school building

This path is certainly not easy. First, there’s having the right talent of course
and then there’s picking the right secondary school.
And this school is none other than the State Secondary School of Applied Arts Ústí nad Orlicí. They provide
an education that culminates in graduation in four-year art programmes that include Fashion Design,
Interior Design, Graphic Print Design, Product and Packaging Design, Applied Photography, Advertising
and Promotion as well as a technical graduate programme in Mechanic-Tool Setter and a three-year
apprenticeship programme in Toolmaking. The campus includes a cafeteria with a canteen option and
a youth boarding house for students from distant regions. A range of digital and large-format prints, the
use of the sports hall as well as the multi-purpose sports ground, are also meant for the general public.
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 518 111, ssup@ssup.cz, www.ssup.cz

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola v Ústí nad Orlicí
patří k největším v Pardubickém kraji.
Je školou moderní a bezbariérovou a dětem s mentálním a kombinovaným postižením poskytuje komplexní vzdělání v základní
škole a základní škole speciální, v přípravném stupni speciální ZŠ
a v praktické škole dvouleté. Její součástí je cvičná kuchyň a dílny,
školní zahrada a pozemky i hřiště, dobře vybavená muzikoterapeutická učebna a keramická dílna. Pro žáky ze vzdálenějších míst je
tady internát. Žáci se pravidelně účastní sportovních i kulturních
akcí, svůj volný čas mohou trávit v řadě zájmových kroužků.

Budova školy | School building

One of the largest schools in the region

The special Primary School, Nursery School and Practical School in Ústí nad
Orlicí are among the largest in the Pardubice Region.
It is a modern school that is accessible to the disabled and provides children with mental as well as combined
disabilities with comprehensive education at the primary and special primary school, in the preparatory level of
the special primary school in addition to a two-year study at the practical school. It includes a practice kitchen
and workshops, a school garden, land along with playgrounds, a well-equipped music therapy classroom and
a ceramics workshop. There is a dormitory for students from places farther away. The students can regularly
participate in sport and cultural activities as well as spend their free time in numerous interest clubs.
Speciální základní škola
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí
mateřská a praktická škola
Lázeňská 206, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: +420 465 523 497
Ústí nad Orlicí
zs.lazne@seznam.cz, www.specialnizs-ustino.cz
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Jak přispět k rozvoji regionu?
Každá společnost má svou vizi, jak a čím napomoci svému regionu. Společnost MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech republic do svých představ zahrnula především nové
možnosti trávení volného času i nabídku perspektivních pracovních míst.
Firemní kamion Scania | Scania company truck
Sídlo společnosti, jejíž historie se píše od roku 1996, je v pražských Vinohradech. Její činnost je dlouhodobě zaměřena především na obchod, dopravu a logistiku a v některých oblastech činností patří k celorepublikovým špičkám. Získala již řadu ocenění
a je mimo jiné vlastníkem „AAA Certifikátu“, což ji zařadilo do skupiny společností s nejvyšší důvěryhodností v celé České republice. Jejím cílem je být chytrou a moderní firmou, která svými plány
a možností pracovních míst podstatně přispívá k rozvoji regionů,
k nimž patří i Orlickoústecko. A jaká tedy jsou ta odvětví, v nichž
se společnost MEIXNER & HANUŠ realizuje? Jak již bylo zmíněno,
jednou z hlavních činností je obchod, a to velkoobchod a maloobchod s pevnými palivy – zejména bílinským uhlím, briketami Rekord a koksem, ale také dřevěnými peletami či briketami. Je tedy
zcela zřejmé, že obyvatelé regionu nemusejí mít žádné starosti
se sháněním otopu na chladné dny. Jednoduše si objednají palivo
podle typu svého kotle, případně si nechají poradit týmem zkušených pracovníků. Pro objednané zboží si ani nemusejí osobně
jezdit, společnost jim speciálním vozem vybaveným elektrickým
vozíkem dopraví palivo až k domu. Z této činnosti pak vyplývá odvětví další – doprava a logistika zboží velkokapacitními sklápěcími
a plachtovými návěsy a také prostřednictvím železniční přepraBudova firmy | Company building
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vy. Pro optimální zajištění přepravy nejen v České republice, ale
i v zemích Evropské unie má společnost vlastní moderní vozový
park, který doplňuje i auty smluvních přepravců, kteří zde najdou
kompletní zázemí při jejich vytěžování a další výhodné služby.
A co je nejlepší, všechna vozidla jsou vybavena sledováním GPS.
K přepravě uhlí využívá společnost samozřejmě i železniční přepravu, zejména do sítě uhelných skladů a pro zásobování výtopen a tepláren. A další, neméně důležitou činností firmy je také
důraz na rozvoj a vývoj firmy ve stavebních a obchodních projektech. V areálu TOP Centrum v Žamberku nejen že nabízí prostory
k pronájmu, má také velké plány s jeho dalším rozšířením. Ptáte
se jaké? Jedná se o výstavbu multifunkčního areálu s energetickou soběstačností, který bude sloužit i obyvatelům regionu. Jeho
součástí bude ubytování, restaurace, sportovní a relaxační zázemí, ale i mateřská školka či samostatná bytová výstavba v okolí. Vznikne tak moderní centrum pro všechny věkové kategorie,
které nesmírně obohatí životy obyvatel regionu, ale také turistů,
kteří do Žamberka zavítají. Je zřejmé, že společnost MEIXNER &
HANUŠ se stala nezastupitelnou součástí nejen města, ale i celého Orlickoústecka. Díky ní bude tento kraj nádherné přírody
a mnoha turistických možností ještě lákavější.
Návrh projektu | Project proposal

Část konceptu výstavby | Part of the development concept

How is it possible to contribute to the development of the region?
Every company has its own vision for how and with what it can help its region. The joint-stock company Meixner & Hanuš a.s. Czech Republic has included
in its expectation mainly new options for spending free time and oﬀering of perspective jobs.
Logistická hala | Logistics hall
The seat of the company, whose history dates from 1996, is located in
Prague - Vinohrady. Its activity has long been focused mainly on trade,
transport and logistics, while in some industries it is among the top companies in the entire country. It has received numerous awards and holds
among other earned awards the AAA Certificate, which has put it in the
group of the most trusted companies in the Czech Republic. Its aim is to be
a smart and modern company, which with its plans and job opportunities
will significantly contribute to the development of regions, including the
Ústí nad Orlicí region. What are the industries in which Meixner & Hanuš is
involved? As has already been mentioned, one of the main activities of the
company is trade, specifically wholesale and retail trade with solid fuels,
especially charcoal, Rekord briquettes and coke, as well as wooden pellets
and briquettes. It is entirely clear that the region’s inhabitants do not have
to worry about finding fuel for their fires on cold days. They can simply
order the types of fuel they need for their boilers and they can get advice
from our team of experienced staﬀ. They do not even have to travel anywhere for their ordered goods, since the company will deliver the goods
directly to their homes using its special vehicle equipped with an electric
truck. This obviously means that the company is involved in other sectors,
specifically transport and logistics for goods using large capacity folding
and canvas trailers as well as rail freight transport. For optimum ensurPlánovaná výstavba komplexu | Planned construction of the complex

ing of transport not only in the Czech Republic but in other EU member
states as well, the company has it own modern ﬂeet of vehicles, which it
supplements with vehicles from contracted transport companies, who will
find complete options for their utilisation in addition to other convenient
services. And what is best is that all vehicles are equipped with GPS tracking devices. Of course, the company also uses trains to transport coal,
especially to the coal warehouses and for the stocking of heating facilities.
Another of the company’s activities of no less importance is its emphasis
on the development of the company in construction and commercial projects. In the complex of TOP Centrum in Žamberk it not only oﬀers spaces
for rent but also has huge plans for further expansion. Do you wonder
which? It is planning the development of a multi-purpose complex that
will be energy self-suﬃcient and will also serve the region’s inhabitants.
It will include accommodation, restaurants, sport and relaxation facilities
in addition to a nursery school as well as residential development in the
surroundings. There will also be a modern centre for people of all ages,
which will undoubtedly enrich the lives of the region’s inhabitants as well
as those of tourists who visit Žamberk. It is clear that Meixner & Hanuš has
become an indispensable part not only of the town but of the entire Ústí
nad Orlicí region. Thanks to it, this region with its beautiful nature and
plenty of options for tourists will be even more attractive.
Koncept výstavby | Development concept

MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech republic, Středisko Žamberk, U Dlouhoňovic 1397, 564 01 Žamberk, tel.: +420 465 466 711, zamberk@mhas.cz, www.mhas.cz
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Zážitek, na který se nezapomíná
Vítejte v přívětivé krajině ohraničené na severu zvlněným pásem Orlických hor, která se na jihozápadě otevírá českým nížinám a na východě se potkává s Moravou.
Je to kraj nádherných přírodních zákoutí, bohaté historie a výjimečných památek.
Pokoj v hotelu Tvrz Orlice | Room at the Hotel Tvrz Orlice
Tady se nachází malebné město Letohrad, které v anketách cestovního ruchu patří mezi tři nejoblíbenější místa Orlických hor a Podorlicka. Na jeho východním okraji, nad rybníkem na okraji lesa,
leží středověká tvrz Orlice. Založena byla pravděpodobně na konci
13. století, renesanční přestavba pak proběhla ve století šestnáctém.
Pokud by zdi Orlice mohly vyprávět, byl by to dlouhý a výjimečný příběh, o čemž vypovídá bohatá sgrafitová výzdoba na vnější omítce památky. Sgrafita na venkovském šlechtickém sídle byla v Čechách v té
době unikátní, je tedy velmi pravděpodobné, že držitelé tvrze se těšili
mimořádné královské přízni. Význam sídla však začal upadat po roce
1650, kdy se místní šlechta odstěhovala na kynšperský zámek a tvrz
byla upravena pro hospodářské účely. Její osud se zdál být zpečetěn.
V roce 1924 byl hospodářský dvůr zrušen a většina okolních budov
zbořena, koncem 20. století byly dokonce v areálu tvrze přistavěny
autodílny. Pak ale přišel rok 2008 a s ním počátek nové, dalo by se
říci zlaté éry tohoto objektu. Tvrz Orlici zakoupila společnost EYWAN
s.r.o., která zahájila práce pro obnovu celého areálu. Po dokončení
revitalizace v roce 2012 se tvrz zaskvěla v nové kráse a na východě
Čech tak vznikl nový turistický cíl, jehož návštěva je unikátní cestou
v čase do doby vrcholného středověku. Představí se nám vzácně zachovalé stavební části z období gotiky, renesance, baroka i klasicismu. Vybrat si můžeme ze čtyř prohlídkových okruhů nebo je spojit
Tvrz Orlice Letohrad | Orlice Fort Letohrad

156

do jedné prohlídky. Zhlédneme funkční historickou knihtiskařskou
dílnu, unikátní nástěnné malby nebo expozice zbraní a loveckých trofejí, překvapí nás sklepní prostory, které byly 400 let zazděné, pod
skleněnými podlahami můžeme obdivovat mohutnost hradeb a zdí
původní gotické tvrze. Uvidíme originální figurální sgrafita z 16. století, užasneme nad krásou výrobků z již neexistujících orlických skláren.
Renesanční sklep je zároveň středověkou krčmou, která je ideálním
místem pro soukromé akce všeho druhu v netradiční atmosféře,
kterou skvěle dokreslí souboj šermířů, potulný pěvec či tanečnice na
stole, to vše obestřeno vůní lahůdek připravovaných na otevřeném
ohništi. Tvrz Orlice je vskutku výjimečným místem. Je jakýmsi pomyslným magnetem, který nás přitáhne a nechce propustit. Tady, na tomto vzácném místě uprostřed nádherné orlické přírody čas plyne jinak,
jakoby pomaleji. A my zjistíme, že zpátky do „civilizace“ se nám vůbec
nechce. A vlastně ani nemusíme. Součástí areálu je totiž také špičkový hotel s luxusním ubytováním v nadstandardně vybavených pokojích a restaurací, jejíž nabídka splní všechny gurmánské sny a přání.
Díky dokonalým službám wellness studia si výborně odpočineme,
zatímco děti se budou skvěle bavit na hřišti s prolézačkami. Návštěva
tvrze Orlice může být zpestřením výletu do Orlických hor, může být
skvělým východiskem výletů do okolní nádherné přírody, ale může se
stát i závislostí. Patří totiž k zážitkům, na které se nezapomíná.
Hotel Tvrz Orlice | Hotel Orlice Fort

An unforgettable experience
Welcome to this friendly area, bordered at the north by the wavy Orlické mountains, which at their southwest section give way to the Bohemian lowlands and on the east
border Moravia. It is a region with breath-taking nature, rich history and unique historic sites.
Vířivka pro hosty | Hot tub for guests

This is the picturesque town of Letohrad, which is one of the three most popular destinations in the Orlické mountains and their foothills. At its east edge,
above the pond at the boundary of the forest, there is the medieval Orlice fort.
It was probably founded at the end of the 13th century and was converted
to a Renaissance structure in the sixteenth century. If the walls of the Orlice
fort could talk, it would take them a long time to tell the extraordinary history, which is illustrated by the rich sgraﬃto decorations on the exterior of
the landmark. The sgraﬃto art at the rural seat of aristocracy was unique
in Bohemia at the time and it is very likely that those who were in possession of the fort enjoyed royal acclaim. However, the significance of the seat
began to decrease after 1650, when the local aristocratic family moved to
the Kynšperk chateau and the fort was converted for economic use. Its fate
seemed to be sealed. In 1924, the farm was abolished and most of the surrounding buildings were demolished, while at the end of the 20th century car
repair shops were built at the site of the fort. Then the year 2008 came and
with it the golden era of this site, so to speak. The Orlice fort was purchased by
the limited liability company EYWAN s.r.o., which began work on its complete
restoration. After the restoration work was completed in 2012, the fort regained its beauty and became a new tourist destination in Eastern Bohemia,
while a visit to it is a unique trip through the Middle Ages. It features rare preserved structures from the Gothic, Renaissance, Baroque and Neo-Classical
periods. We can choose from four sightseeing tours or combine them into one
Zdobená jídelna s parožím | Decorated dining room with antlers

tour. We can view the functioning historic book printing press, the unique wall
paintings and the exhibit of weapons as well as hunting trophies, while we
will also be pleasantly surprised by the cellar spaces, which were behind walls
for 400 years, and below the glass ﬂoors we can admire the massiveness of
the enclosures and the walls of the original Gothic fort. We can see original
figural sgraﬃto art from the 16th century and admire the beauty of products
from the now defunct Orlice glassworks. The Renaissance cellar is also a medieval tavern, which is an ideal place for private events of all types in a nontraditional atmosphere, with impressive performances of fencing matches,
a singer and a female dancer on a table, all accompanied by the aroma of
delicacies prepared on an open fire. The Orlice fort is truly an exceptional
place. It is like a magnet, which draws us to it and does not want to let us
go. Here, in this rare place surrounded by the beautiful nature of the Orlice
region, it seems as if time has slowed down. And we will soon discover that we
do not even want to return to “civilisation”. And we do not even have to. The
site also includes a top quality hotel with luxury accommodation in superiorly
furnished rooms and a restaurant, whose oﬀering will satisfy even the most
demanding gourmet connoisseur. The wellness studio oﬀers comfortable relaxation, while children can enjoy the playground with climbing equipment.
A visit to the Orlice fort can enhance a trip to the Orlické mountains and it
can be an excellent starting point for trips to the surroundings but it can also
become irresistible. It is among the experiences that one will never forget.
Jídelna s vyřezávaným stolem | Dining room with a carved table

Tvrz Orlice, Eywan s.r.o., Orlice 1, 561 51 Letohrad, tel.: +420 465 677 725, director@eywan.cz, www.tvrzorlice.cz

Sál s krbem | Relaxation room with a fireplace
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Legenda Orlických hor
Každé české hory mají své legendární chaty, na které jejich pravidelní návštěvníci nedají dopustit, a nejinak je tomu v případě hor Orlických. Kramářova chata na
Suchém vrchu je legendou mezi horskými chatami a spolu s rozhlednou symbol samotného Suchého vrchu.
Interiér jídelny |Dining room interior
Vystavěna byla v roce 1928 podle plánů architekta Jaroslava Stejskala a své honosné jméno dostala podle prvorepublikového předsedy vlády Karla Kramáře. Její stavbu investoval Klub českých turistů
v Jablonném nad Orlicí a chata se stala symbolem českého turismu,
pronikajícího stále více do pohraničních německých oblastí. Rozhledna vedle chaty, z níž se nám otevírá výhled snad na všechny vrcholy
východočeských a moravských hor, byla postavena jako vodárenská
věž v letech třicátých. Kramářova chata má bohatou historii. Po roce
1938 vystřídala řadu majitelů a několikrát změnila své jméno i podobu. Od poloviny devadesátých let byla opuštěná, zavřená, zcela bez
vnitřního vybavení, aby bylo dílo dovršeno, v červenci roku 2003 ji zachvátil požár. Zdálo se, že legendární chata bude odsouzena k zániku,
do věci se však vložila společnost CVS Žamberk s.r.o. Zahájila obnovu Kramářovy chaty s maximálním ohledem na její původní podobu
z první poloviny 20. století. V červnu roku 2012 se chata zaskvěla ve
své bývalé kráse, znovu se otevřela veřejnosti a opět se stala kultovním cílem pro turisty z celé České republiky. Otevřena je celoročně,
protože Orlické hory vábí návštěvníky v každém ročním období. A co
všechno můžeme od Kramářovy chaty očekávat? Najdeme tady útulné ubytování v apartmánech a dvoulůžkových pokojích, příjemná
restaurace s nabídkou tradiční české a evropské kuchyně v moderním pojetí uspokojí každého fajnšmekra. Dva salonky zaručí dostatek
Kramářova chata | Kramářova cottage
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soukromí při rodinné či jiné sešlosti, skvělý relax si dopřejeme ve wellness zóně. Můžeme se samozřejmě stavit jen tak na svých toulkách
Orlickými horami. Ať už během túry na něco malého k zakousnutí
z nabídky zdejšího bufetu, nebo v touze pohlédnout na okolní svět
očima ptáků po výstupu na rozhlednu. Kramářova chata se svým zázemím prostě představuje ideální destinaci pro letní i zimní dovolenou prožitou v duchu turistiky, sportu či odpočinku uprostřed čisté
přírody. Zároveň je také dokonalým místem pro uspořádání jakékoli
společenské či firemní akce, rodinné oslavy či setkání s obchodními
partnery. Velké oblibě se těší rovněž skvělá nabídka relaxačních a romantických pobytů. V zimě je chata s desítkami kilometrů pravidelně
udržovaných běžeckých tratí rájem pro běžkaře, milovníci sjezdovek
najdou v blízkém okolí hned tři lyžařské areály. V letních měsících
přiláká Kramářova chata turisty i cyklisty, kteří se vydávají na putování za krásami horské přírody na pomezí Čech a Moravy a zdejšími úžasnými památkami. Velmi oblíbená je linie dělostřeleckých
pevností a řopíků z období před druhou světovou válkou. Nedaleko
Kramářovy chaty najdeme dělostřeleckou tvrz Boudu, v níž můžeme
prozkoumat monumentální podzemní prostory, které měly představovat zázemí pro obránce našich hranic. Hranic, které jsou tvořeny
tak nádhernými horami! Až se vypravíte za poznáváním všech jejich
krás, stavte se v Kramářově chatě na Suchém vrchu. Budete vítáni.
Pohled na Kramářovu chatu v zimě | View of Kramářova cottage in winter

Legend of the Orlické mountains
All Czech mountain ranges have their own legendary cottages, which regular visitors cannot overlook and the same is true for the Orlické mountains. Kramářova cottage
on Suchý hill is a legend among mountain cottages and along with the observation point is the symbol of Suchý hill itself.
It was built in 1928 according to the design from architect Jaroslav Stejskal
and it was named after first Czechoslovak Republic prime minister Karel Kramář. Its construction was invested in by the Club of Czech Hikers in
Jablonné nad Orlicí and the cottage became a symbol of Czech hikers, with
hiking trails increasingly reaching across the border into Germany. The lookout tower next to the cottage, from which there is a spectacular view of all of
the peaks of East Bohemian and Moravian mountains, was built as a water
tower in the thirties. Kramářova cottage has a rich history. After 1938, it had
many diﬀerent owners and it changed its name as well as appearance multiple times. As of the mid nineties, it was abandoned, closed and completely
lacked interior furnishings and to top it all oﬀ, in July 2003 it was damaged
by fire. It seemed that the legendary cottage would be destined for demise,
until the company CVS Žamberk s.r.o. got involved. It began the restoration
of Kramářova chata cottage with maximum concentration on its original appearance from the mid 20s. In June 2012, the cottage retained its former
beauty, was reopened to the public and again became an iconic destination for tourists from throughout the Czech Republic. It is open year-round
because the Orlické hory mountains get visitors during every season of the
year. And what all can we expect from Kramářova cottage? There we can
find comfortable accommodation in apartments and double rooms, along
with a pleasant restaurant oﬀering traditional Czech and European cuisine
in a modern setting, which will impress every gourmet connoisseur. The two
Koupelna | Bathroom

lounges ensure plenty of privacy during family gatherings and other events,
while visitors can enjoy relaxation in the wellness zone. Of course, we can
also simply stop by during our exploration of the Orlické mountains. This is
true whether we stop by during a hike for a small bite from the buﬀet or we
desire to view the surroundings from a bird’s-eye perspective after climbing
to the top of the observation point. Kramářova cottage with its amenities is
an ideal destination for summer and winter vacations alike, enjoyed with hiking, sport and relaxation in the midst of a beautiful natural environment. It
is also a perfect place for holding any community or company events, family
reunions or business meetings. The options for relaxation and romantic stays
are also very popular. In the winter the cottage with tens of km of regularly
maintained cross-country skiing paths is a paradise for cross-country skiers,
while lovers of ski slopes will enjoy the three nearby ski resorts. In the summer months, Kramářova cottage attracts hikers and cyclists, who explore
the beautiful mountain nature along the boundary between Bohemia and
Moravia as well as the spectacular local landmarks. The line of artillery fortifications and strongholds from the period before the Second World War is
also very popular. Near Kramářova cottage, we can find the Bouda artillery
fortress, where we can explore monumental underground spaces which were
meant to be a resource for the defenders of our borders. Borders formed by
such beautiful mountains! While exploring the beautiful places in our country, be sure to stop by Kramářova cottage on Suchý hill. You will be welcomed.
Pokoj pro hosty | Guest room

Kramářova chata na Suchém vrchu, Orličky 186, 561 55 Orličky, tel.: +420 702 028 153, recepce@suchak.cz, www.suchak.cz

Vířivky pro hosty | Whirlpool bath tubs for guests
Sauna
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Orlickoústecko „On Air“
Orlickoústecko je úchvatný a rozmanitý region plný přírodních i architektonických
krás, výjimečných zážitků a nečekaných překvapení.

Takovým překvapením se může stát i chvíle, kdy si svůj pobyt tady budeme chtít zpříjemnit trochou hudby a naladíme si Rádio Orlicko. Tato regionální rozhlasová stanice se poprvé ozvala ve východočeském
éteru v říjnu roku 2016. Na počátku bylo rádiem opravdu regionálním, které si mohlo naladit „pouze“
30 000 obyvatel Orlickoústecka. Začátkem roku 2019 však přesunulo svůj vysílač z centra Ústí nad Orlicí
na vrchol Andrlova chlumu a rázem se stalo stanicí, kterou si bez problémů naladí bezmála 100 000
obyvatel! A to nepočítáme ty, kteří poslouchají on-line a kterých je stále víc. Čím to je? Vysvětlení je
zcela jednoduché. Rádio Orlicko vysílá především hudbu, ovšem ne tu všední a „otřepanou“. Ve svém
archivu má nepřeberné množství skladeb, které jsou pravými hudebními skvosty a které v drtivé většině
českých rádií neuslyšíme. Je libo klasiku v podání Iggyho Popa nebo Rolling Stones, dáváte přednost
folk-rocku, anebo si chcete poslechnout některou z místních hudebních skupin? Stačí se zaposlouchat,
playlist rádia se zdá být nekonečný. Na své si skutečně přijde úplně každý a pobyt na Orlickoústecku
se tak dostává do úplně jiných dimenzí. Ta hudba jako by k tomuto kraji patřila a odrážela jeho nálady.
Ovšem Rádio Orlicko není jen o muzice. Zároveň svým posluchačům dopřává to, co by jinde nenašli.
Mapuje a přináší informace z oblasti kultury. Do svých večerních pořadů zve známé i neznámé, ale velmi
zajímavé hosty z regionu, díky nimž získáme přehled o hudebních novinkách a dosud nám neznámých
kapelách, ale i o zajímavých literárních počinech. Ranní vstávání bude díky přehledným informacím
o mnoho příjemnější, každý víkend se dozvíme, kam nejlépe vyrazit s partnerkou na večeři, či s přáteli
na pivko. Až se tedy vydáte na průzkum Orlickoústecka, nezapomeňte si naladit Rádio Orlicko. Zpříjemní
naše cestování, poradí nám, kam se vydat za kulturou a osvěží celý náš pobyt v tomto krásném regionu
mimořádně kvalitní hudbou.

Ústí nad Orlicí region “On Air”

Potisk auta | Car image

Vysílací anténa z bývalého stanoviště v Mazánkově ulici
Transmitter from the former location on Mazánkova Street

The Ústí nad Orlicí area is a stunning and diverse region full of natural and architectural
beauties, exceptional experiences and unexpected surprises.
Such surprises may include moments when you want to make your stay more enjoyable by tuning into the
Rádio Orlicko radio station to enjoy some music. This regional radio station first began broadcasting in Eastern Bohemia in October 2016. At the beginning it was really a regional radio station, which could be picked
up “only” by the 30,000 inhabitants of the Ústí nad Orlicí region. However, at the beginning of 2019, it moved
its transmitter from the centre of Ústí nad Orlicí to top of Andrlův Chlum and suddenly became a station that
100,000 people could tune into without problems! And there are increasingly more people listening online.
Why? The explanation is quite simple. Rádio Orlicko plays mainly music but not mundane and overplayed
tunes. In its archives it has a wealth of songs that are truly musical treasures and which on the vast majority of
Czech radio stations we cannot hear. Do you like classics from artists such as Iggy Pop and the Rolling Stones,
do you prefer folk rock or do you want to listen to one of the local musical groups? Simply tune in, the radio
station’s playlist is seemingly endless. Everyone truly will find what they are looking for in the Ústí nad Orlicí
region and will get to entirely different dimensions. The music is as if it has always belonged to this region and
reflected its mood. However, Radio Orlicko is not just about music. It also provides listeners with useful information that they could not find elsewhere. It maps and brings information from the field of culture. In its evening programmes it invites the known and unknown but very interesting guests from the region, which will give
us an overview of the music news and music groups we have never heard of before, as well as interesting literary information. The morning routine thanks to clear information is much more enjoyable and every weekend
we will know where best to go with a partner for dinner or with friends for beer. When you set out to explore the
Ústí nad Orlicí region, do not forget to tune into Rádio Orlicko. It will make our travel more enjoyable, advise
us where to go for culture and refresh the whole of our stay in this beautiful region with extraordinary music.
Aktuální nové studio | The current new studio
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ORLICKO Media s.r.o., Na Štěpnici 1272, 562 06 Ústí nad Orlicí, tel.: +420 604 143 990, musil@radioorlicko.cz, www.radioorlicko.cz

Vysílací mixážní pult | Broadcast mixing desk

Krása šitá srdcem
Umělecky vyšívané slavnostní prapory, standarty a církevní textilie
firmy Velebný & Fam zná celý svět.
Sídlo firmy | Company’s seat

Tato společnost v roce 1990
navázala na rodinnou tradici
ve vyšívání a výrobě církevních textilií, která sahá až
do roku 1713. Specializuje
se především na navrhování
a výrobu slavnostních vyšívaných praporů a církevních
textilií a již řadu let patří ke
světové špičce v oboru. Zároveň se také věnuje odbornému restaurování a výrobě
replik vlajek a historických
textilií. A to není zdaleka vše.
Majitel firmy Zdeněk Velebný,je uznávaným heraldikem
a právě v této firmě vznikají návrhy znaků a vlajek nejen pro města a obce, ale i znaky osobní
a rodinné. Dílo firmy Velebný & Fam zná celý svět. Co kus, to originál. Originál s duší, kterou mu
vdechnou ruce všech, kteří na něm pracují.

Heart tailored beauty
Artistically embroidered festive banners, standards and church textiles made
by Velebný & Fam are known worldwide.
In 1990, this company followed up from a family tradition in embroidery and production of church textiles,
which dates from as early as 1713. It specialises mainly in the design and production of festive embroidered
banners as well as church textiles, while for several years already it has been one of the top companies in its
sector. It has also been focusing on the professional restoration and production of replica ﬂags and historical
textiles. But that is far from all. The company’s owner, Zdeněk Velebný, is a renowned heraldry expert and in
the company, proposed designs for emblems and ﬂags are created not only for towns and villages but also for
personal and family emblems. The works of Velebný & Fam are known throughout the world. What is a piece
is original. An original with a soul, which can charm the hands of everyone who works on it.
Ukázka vyšívání | Embroidery example

Největší v Evropě
Ano, to je Iveco Czech Republic, a.s., největší evropská továrna na výrobu
autobusů, sídlící ve Vysokém Mýtě.
Historie společnosti sahá až do roku 1895, kdy Josef Sodomka založil dílnu na výrobu kočárů a karoserií automobilů. Až přišel rok 1928 a s ním první autobus. Tehdy započala slavná éra společnosti, od roku 1948 známé pod jménem Karosa. Mnozí si jistě vybaví zaoblené tvary typu 706 RTO,
jeho poněkud hranatějšího následovníka řady Š 11 a samozřejmě novinku let osmdesátých – řadu
700, kterou o desetiletí později vystřídaly autobusy s logem Renaultu ve znaku. Na tyto úspěšné
typy pak navázala vozidla Crosway – nejúspěšnější meziměstský autobus současnosti. Vozidel tohoto typu bylo doposud na silnice vysláno více než 30 000 a spolu s nimi i autobusy typu Crosway
Low Entry, Line, POP a PRO s různými typy motorů v mnoha modifikacích a nový model Evadys.

Lakovna | Paint shop

Montáž kol | Wheel assembly

The largest in Europe
Yes, it is Iveco Czech Republic a.s., the largest European bus manufacturing
plant, located in Vysoké Mýto.
The company’s history dates from 1895, when Josef Sodomka founded a workshop that produced coaches
and automobile bodies. Then the year 1928 came and with it the first bus. That began the famous era of the
company, known since 1948 as Karosa. Many certainly are familiar with the rounded shapes of the type 706
RTO, its somewhat more rectangular successor the Š 11 series and of course a novelty from the 1980s, the 700
series, which a decade later was replaced with buses with the Renault logo in its symbol. These successful types
were then followed up with Crossway, the most successful intercity bus currently used. So far, more than 30,000
vehicles of this type have been sent to roadways and along with them is also the Crossway Low Entry, Line, POP
and PRO buses with various types of engines that have many modifications and the new model Evadys.
Iveco Crossway

Velebný & Fam s.r.o., J. Nygrína 334, 562 01 Ústí nad Orlicí
+420 603 531 589, vysivani@velebny.cz, www.velebny.cz

Iveco Czech Republic, a. s., Dobrovského 74, Pražské Předměstí,
566 01 Vysoké Mýto, tel.: +420 465 451 111, bus.cz@iveco.com, www.ivecocr.cz
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Není jistič jako jistič

Český producent krmiv pro psy a kočky

Rozlišují se podle mnoha parametrů, vždy však musí být vysoce kvalitní
a hlavně bezpečné.
Jedním z největších a nejmodernějších českých výrobců a distributorů kompaktních a vzduchových jističů, instalačních přístrojů, pojistkových systémů, rozvodnic a rozváděčových skříní a přístrojů pro spínání a ovládání je společnost OEZ s. r. o. Od roku 2007 je firma součástí koncernu Siemens. Produkty
i technologie jsou zde neustále inovovány v souladu s důrazem na kvalitu, bezpečnost práce a ochranu
životního prostředí. Proto je OEZ držitelem Diamantového certifikátu CQS a ocenění „Bezpečný podnik“
a „Podnik podporující zdraví“. Zároveň také podporuje řadu regionálních projektů v oblasti kulturní, sociální i vzdělávací a aktivně se podílí na rozvoji města Letohrad. Na produkty značky OEZ nedá dopustit řada
významných firem. Proto je najdeme všude tam, kde je prioritou bezpečnost, kvalita a uživatelský komfort.

Sídlo firmy OEZ | Seat of OEZ

Výrobní areál | Production premises

Not every fuse is the same
They diﬀer in their parameters in many ways but they must always be of highquality and mainly they must be safe.
One of the largest and most modern Czech manufacturers and distributors of compact and air circuit breakers, installation devices, fuse systems, switchgear and control panel cabinets as well as switching and control
devices is OEZ s.r.o. Since 2007, the company has been part of Siemens. Products and technology are constantly being innovated here with an emphasis on quality, work safety and environmental protection. Therefore, OEZ is a holder of the CQS Diamond Certificate, the Safe Enterprise and Enterprise Promoting Health
awards. It also supports numerous regional cultural, social and education projects while it actively takes part
in the development of the town of Letohrad. Many important companies cannot do without products from
the firm OEZ. Therefore, we can find them wherever safety, quality and user comfort are priorities.
Servisní měření | Service measurement

Vysoká kvalita vstupních surovin a obsah živin zabezpečujících zdravou
a hlavně přirozenou výživu psů a koček.
To je cílem české společnosti Nativia s.r.o., působící
na od roku 2012. Jejím posláním je, nabízet majitelům
zvířat krmiva, pochoutky a další doplňky, sestavené
podle vlastních receptur za využití maximální odbornosti tvůrců. Krmiva jsou vyráběna moderními technologiemi a plně splňují podmínky norem ISO 9001
a HACCP, během jejich vývoje a výroby nedochází
k žádným pokusům na živých zvířatech. Informace
o výrobním postupu a složení výrobků jsou uváděny
vždy pravdivě a srozumitelně, tak aby zákazník věděl,
co kupuje, včetně informace, jaký procentuální podíl
z celkového množství bílkovin je živočišného původu.
Protože si tvůrci receptur uvědomují, že „pes ani kočka nejsou slepice“, celou produktovou řadu Nativia
postavila pouze na rýži, jediné rostlinné bílkovině.
Vysoký obsah živočišných bílkovin a absence obilovin
dělají z krmiva značky Nativia vyšší kvalitu krmiva.

Czech producer of cat and dog food

High-quality ingredients and nutrients ensure a healthy and mainly a natural
diet for dogs and cats.

This is the goal of Nativia s.r.o., a Czech LLC which has been in business since 2012. Its mission is to
offer pet owners food, treats and other supplies, based on its own recipes with maximum use of creators’ expertise. The pet food is produced using modern technology and entirely fulfils the requirements
of ISO 9001 and HACCP standards and during production there is no testing on animals. Information
about the production approach and content of products is always truthful and comprehensible, so
that the customer always knows what he is buying, including information about what share of the
protein is of animal origin. Since the creators of the recipes realise that “dogs and cats are not hens”,
the entire Nativia product line is based only on rice, which is the only plant-based protein. High animal
protein content and the absence of grain make Nativia pet foods a high quality product.

Montáž jističů | Installation of circuit breakers

Zdatný šampion | A mighty champion
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Firemní veletrh v Norimberku Interzoo 2018
Company trade fair in Nuremberg Interzoo 2018

OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad
tel.: +420 465 672 111, oez.cz@oez.com, www.oez.cz

Partnerství zdravého životního stylu
Partnership for a healthy lifestyle

Nativia s.r.o., Šedivská 915, 561 51 Letohrad
tel.: +420 702 137 479, nativia@nativia-pet.cz, www.nativia-pet.cz

Strojaři sází na zkušenosti

Jako znovuzrození

Získat stabilní pozici na trhu a dobré jméno mezi klienty, to se nestane ze
dne na den.
Obzvláště ve strojírenství, kde je konkurence skutečně velká. Společnost MANNTECO s.r.o. toto postavení
má. Strojařině se její majitelé věnovali již před rokem 1989. V roce 1992 založili sdružení jménem KOVOMANNEL, z něhož v roce 2015 vznikla stávající společnost. Strojírenská výroba se soustředí především na automobilový a potravinářský průmysl, kdy hlavní doménou jsou hlavně výrobní, kontrolní a měřící přípravky.
Nechybí ani výroba pro servisní činnost a zakázková kusová a malosériová výroba. Pracuje tady několik desítek kvalifikovaných zaměstnanců s dlouholetými zkušenostmi, kteří jsou schopni poskytnout všem klientům
dokonalý přehled jak v oblasti strojírenství, tak i kvalitní práci, znalosti, odborné vědomosti a v neposlední
řadě také individuální přístup. To vše dělá z lanškrounské rodinné firmy partnera, na něhož je spolehnutí.
Sídlo firmy | Company seat

Vyrobený plášť prototypu převodovky
Produced encasing of a transmission prototype

Tak se cítí všichni, kteří využijí lázeňskou a rehabilitační péči Rehabilitačního
ústavu Brandýs nad Orlicí.
Rehabilitační ústav zahájil svou činnost již v roce 1898. Přijíždějí sem pacienti především s onemocněním pohybového ústrojí – po operacích
a úrazech, s onemocněním neurologického systému a také pacienti
s bolestmi páteře a kloubů. Individuální rehabilitační plán je vždy přizpůsoben aktuálnímu zdravotnímu stavu pacientů. Kromě lůžkové části zde funguje také lékařská poradna pro sportovce, rehabilitační a chirurgická ambulance. Pobyt klientům zpříjemňuje posezení v kavárně či
na kolonádě, procházky parkem, sauna a dvě jedinečné relaxační zóny.

Like a rebirth

Budova Rehabilitačního ústavu
Rehabilitation Institute building

That is how everyone who enjoys spa and rehabilitation care at the Brandýs nad Orlicí
Rehabilitation Institute feels.
The Rehabilitation Institute began operating in 1898. It is visited mainly by patients with locomotor
system illnesses, following operations and injuries, as well as patients with neurological disorders in
addition to those with spinal and joint pain. The individual rehabilitation plan is always adapted to
the health condition of the patients. Besides the bed sections, there is also a medical advice centre
for athletes, along with rehabilitation and surgical clinics. A clients’ stay is made more enjoyable by
the café or in the colonnade, strolls through the park, the sauna and two unique relaxation zones.
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí
tel.: +420 465 544 031, sekretariat@rehabilitacniustav.cz, www.rehabilitacniustav.cz

Engineers bet on experience
Getting a stable position on the market and having a good reputation among
clients does not happen overnight.
This is especially true in the engineering sector, where there is plenty of competition. MANNTECO s.r.o. has such
position. Its owners have been focusing on engineering even prior to 1989. In 1992, they founded the KOVOMANNEL association, which in 2015 led to the formation of the current company. Engineering production focuses
mainly on the automotive as well as food industries and is mainly involved in production, verification and measurement. There is also production for service activities as well as customised individual and small series production. The company employs a few dozen qualified staﬀ with many years of experience, who are able to provide
all clients a perfect overview both in engineering and in the quality of work, knowledge, professional skills and
of course an individual approach. All of this makes the Lanškroun-based family firm a reliable partner.
Jednoúčelový výrobní stroj
Single-purpose production machine

Měřící pracoviště | Measuring workplaces

Vítejte v ráji!
V ráji cyklistů a bruslařů, vodáků a turistů, kterým jsou Orlické hory a Podorlicko.
O čilý turistický ruch se od roku 1999 zasluhuje Svazek obcí Region
Orlicko-Třebovsko. Zaujímá plochu přibližně 290 kilometrů čtverečních a jeho členy jsou tři města a dvacet jedna obcí. Činnost svazku ROT je velmi rozmanitá. Vyznačil v regionu cyklotrasy, rozmístil
odpočívadla, lavičky, vybudoval útulny. Vrcholným počinem pak je
vystavění a provozování čtyřicetikilometrové cyklo&in-line stezky
údolími řek Tiché Orlice a Třebovky. Díky svazku ROT si na své přijdou rodiny s dětmi i vyznavači aktivního trávení volného času.

Welcome to Paradise!

Cyklostezka | Cycling path

It is a paradise for cyclists, skaters, boatmen and hikers in the Orlické hory
mountains and Podorlicko.
Since 1999, the Svazek obcí Region Orlicko-Třebovsko union has focused on tourism. It includes an area of
approximately 290 square km while its members are three towns and twenty-one villages. The activities of
the ROT Association are very diverse. It has marked cycling paths, installed rest areas and benches in addition to built shelters. A main activity is the raising and operation of a 40 km cycling and in-line path through
the Tichá Orlice river and Třebovka river valleys. Thanks to the ROT Association, families with children as well
as fans of active leisure will find what they seek
MANNTECO s.r.o., Králická 480, Ostrovské Předměstí, 563 01 Lanškroun
tel.: +420 465 321 600, kovo@mannteco.cz, www.mannteco.cz

Svazek obcí Region Orlicko-Třebovsko, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111, hajek@muuo.cz, www.orlicko-trebovsko.cz
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Specialista na nerez

S klokanem SKiPi se nenudí nikdo

Profesionalita a mnohaletá zkušenost na trhu stojí za úspěchy společnosti
Zdeněk Maixner – ANTIKOR s.r.o.
Počátky firmy se datují od roku 1938. Firma se zabývá výrobou pro automobilový průmysl - BOSCH DIESEL s.r.o. Jihlava, dále výrobou strojů
a zařízení pro potravinářský, farmaceutický, krmivářský, chemický
průmysl, gastronomii i stavebnictví z nerezu, hliníku a ostatních ocelí,
opravy strojů a zařízení vše podle potřeb zákazníka. Prvořadým cílem
společnosti je co nejrychlejší a nejefektivnější řešení zakázky, které jde
ruku v ruce s osobním přístupem a vysokou pečlivostí. A samozřejmě
- spokojený zákazník, který tvoří naše reference v kovoobrábění.

Specialist in stainless steel

Sídlo firmy | Company’s seat

Professionalism and years of experience on the market stand behind the
success of the company of Zdeněk Maixner – ANTIKOR s.r.o.

Klokan s mládětem je jakýmsi symbolem matky s dítětem. Matka svého
potomka pečlivě chrání, ale zároveň mu dopřává volnost pohybu a poznání.
Stejné zážitky můžeme svým dětem dopřát i my. Stačí navštívit jedinečné centrum plné aktivní zábavy Funpark SkiPi v Letohradu. Tady si užijí malí i velcí, děti i dospělí. Pro ty nejmenší
průzkumníky je zde Baby Funpark, větší děti se vyřádí ve velké
herně, zdatnost můžeme otestovat na desetimetrové lezecké
stěně. Zatímco se děti budou bavit, dospělí si dopřejí jedinečné
chuťové zážitky v restauraci & kavárně SKiPi. Aby toho nebylo
málo, od září 2018 tady funguje také Montessori školka.

No one ever gets bored with a SKiPi kangaroo

Skipi Funpark budova
Skipi Funpark building

A kangaroo with its oﬀspring are a symbol of a mother and her child. The mother
carefully protects her young but also allows them to move freely and explore.

The beginnings of the company history date back to 1938. The company deals with the production relating
to the automotive industry – BOSCH DIESEL s.r.o. Jihlava, and further with manufacturing of machinery and
equipment for food, pharmaceutical, feed and chemical industries, gastronomy and building constructions
made from stainless steel, aluminium and other types of steel, as well as with repairs of the machinery and
equipment according to customers’ needs. The company’s main focus is to settle the orders as quickly and
eﬃciently as possible, which goes hand in hand with personal approach and top care and accuracy. And, of
course, a satisfied customer as our reference in metalworking industry.

We too can wish the same experiences for our children. Simply visit Funpark SkiPi in Letohrad, a unique centre full
of active fun. Here both big and small, adults and children, will enjoy themselves. For the smallest, there is the Baby
Funpark, while older children will appreciate the large gaming arcade and can try out their skills on the ten-metre
climbing wall. While the children are having fun, the adults will certainly appreciate the oﬀered refreshments at the
restaurant or café. And if that is not enough, since 2018 there has also been a Montessori nursery school.

Zdeněk Maixner – ANTIKOR s.r.o, Kunčice 26, 561 51 Letohrad
tel.: +420 465 621 571, zdenekmaixner@gmail.com, www.antikor.net

AKYMARA s.r.o., SkiPi Funpark & Restaurace & Montessori školka,Tyršova 949,
561 51 Letohrad, tel.: +420 775 981 805, funpark@skipi.cz, www.skipi.cz

Světová jednička pro airbagy

Rychle, spolehlivě, bezpečně

Jen firmy usilující o neustálé zlepšování výroby a přístupu k zákazníkům,
zaměstnancům i životnímu prostředí mohou získat certifikát výjimečnosti.
Takovou firmou je i SCHOTT CR, s.r.o., působící od roku
1993 v Lanškrouně. V době jejího založení jistě nikdo netušil, že se stane renomovaným výrobcem a dodavatelem
elektrotechnického a automobilového průmyslu s tím
nejvyšším standardem výroby sklokovových pouzder a že
bude světovou jedničkou ve výrobě pouzder rozbušky airbagů. SCHOTT je mezinárodní firma s pobočkami po celém
světě. A ta lanškrounská má vskutku vynikající renomé.

Budova SCHOTT | SCHOTT building

Number one in the world for airbags
Only companies who make an eﬀort at constant improvement of production
and their approach to customers, employees and the environment can earn
a certiﬁcate of excellence.
SCHOTT CR s.r.o., which has been in business in Lanškroun since 1993, is such a company. At the time of its
founding, no one had any idea that it would become a renowned manufacturer and supplier for the electrotechnical and automotive industries with the highest standard of production of glass and metal pouches in
addition to it becoming the world’s number one manufacturer of pouches for airbag detonators. SCHOTT
is an international company with branches worldwide. And it has an excellent reputation in Lanškroun.
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SCHOTT CR, s.r.o., Dvořákova 997, 563 01 Lanškroun
tel.: +420 465 350 111, www.schott.com

To jsou hlavní cíle rodinné dopravní společnosti STANISLAV KROBOT s. r. o.,
fungující už téměř tři desetiletí.
Společnost vznikla v roce 1992 jako menší rodinná dopravní firma. Za léta své existence dokázala vybudovat skvělé
zázemí i areál, v němž se od roku 2000 věnuje vnitrostátní
a mezinárodní kamionové přepravě zboží paletového i volně
loženého. Díky svým dlouholetým zkušenostem je schopna
zajistit kvalitní služby nejen v rámci republiky, ale i na území
celé Evropy. To vše s ohledem na životní prostředí. Vozidla
DAF, SCANIA a MERCEDES splňují evropské emisní normy.

Quick, reliable, safe

Firemní kamion DAF | DAF company truck

Those are the main objectives of the family-owned transport company
STANISLAV KROBOT s. r. o., which has functioned for nearly three decades.
The company was founded in 1992 as a small family-owned transport company. During the years of its existence, it has managed to build excellent foundations and a site, where since 2000 it has been involved in domestic and international truck transport of pallets and freely placed goods. Thanks to its many years of experience, it is able to ensure quality services both in the country and throughout Europe. It does all of this with an
environmentally friendly approach. DAF, SCANIA and MERCEDES vehicles fulfil European emissions standards.
STANISLAV KROBOT s.r.o., Červená Voda 527, 561 61 Červená Voda
tel.: +420 602 566 561, s.krobot@krobot-sro.cz, www.krobot-sro.cz

Proč tisknout knihy právě v tiskárně GRASPO?

Prezentace na veletrhu | Presentation at a trade fair

Při hledání spolehlivého partnera pro kvalitní tisk knih, které zachycují jedinečné letecké pohledy na krajinu,
byla volba jasná.

Tiskárna Graspo CZ je partner, který z knih vytváří dokonalé umělecké
dílo a splňuje veškeré náročné požadavky, kterými jsou v prvé řadě kvalita, dobrá cena, spolehlivost, ﬂexibilita a kompletní služby. Graspo je
největší tiskárna ve Zlínském kraji a její historie sahá až do doby Baťova
Zlína. Za dobu své existence se vypracovala v jednu z nejvýznamnějších
světových tiskáren, v níž tradiční polygrafické řemeslo kráčí ruku v ruce
s nejmodernějšími technologiemi. GRASPO se zaměřuje především
na výrobu barevných publikací, knih nebo katalogů a od roku 2006 je
součástí tiskárny také nakladatelství diářů, kalendářů a zápisníků, které
každoročně představuje novou kolekci těchto výrobků. Tým zkušených
odborníků je schopen nabídnout opravdu kompletní služby od grafiky
přes tisk až po knihařské zpracování. Právě proto si tuto tiskárnu zvolilo
CBS Nakladatelství a proto se na ni obracejí obce, města, školy, instituce, firmy a nakladatelství nejen z celé České republiky, ale zejména ze

zahraničí. Toto však nejsou jediné důvody, proč zvolit tiskárnu GRASPO.
Důležitým faktorem je také filozofie společnosti, k níž patří osobní přístup ke každému klientovi, snaha nabídnout optimální řešení, které
by při realizaci mohlo přinést úspory, i osobitý styl, jímž se všechny
produkty tiskárny GRASPO vyznačují. Vytvořit hodnotné dílo, které se
stane součástí kulturního dědictví naší země, to je především cílem
všech pracovníků tiskárny. Ať už se jedná o knihy a publikace o historii,
kultuře nebo tradicích, či v případě CBS Nakladatelství o knihy, které
představují naši zemi v celé její jedinečné kráse. Pomyslnou třešinkou
na dortu je skutečnost, že všechny tyto knihy unikátních leteckých fotografií jsou díky možnostem tiskárny vyrobeny z papíru, který pochází
ze dřeva z šetrně obhospodařovaných lesů, jelikož tiskárna je držitelem
prestižních certifikátů FSC® a PEFC™. Je pro nás ctí, že můžeme spolupracovat s tak spolehlivým partnerem, jako je tiskárna GRASPO CZ.

Why print books at the GRASPO printing company?
When searching for a reliable partner for quality book printing, which captures unique aerial views of the
landscape, the choice was clear.
Graspo CZ is a partner which turns books into perfect works of art and
fulfils all demanding requirements, which are first and foremost quality,
a good price, reliability, ﬂexibility and complete services. Graspo is the
largest printing company in the Zlín Region and its history dates back to
Baťa‘s Zlín. During its existence it has become one of the most renowned
printing companies worldwide and its traditional polygraphic craft goes
hand in hand with the latest technology. GRASPO focuses mainly on production of colour publications, books and catalogues, while since 2006
the printing company has also been a publisher of diaries, calendars
and notepads, which every year introduces a new set of these products.

Provoz tiskárny | Printing company´s operation

The company’s team of experienced professionals is able to oﬀer truly
complete services, ranging from graphics to printing to book binding.
This is the reason why the CBS Nakladatelství publishing house chose
this printing company and why it is chosen by towns, municipalities,
schools, institutions, companies and publishing companies not only
in the Czech Republic but mainly from abroad. However, this is not the
only reason to choose GRASPO. Another interesting factor is the company’s philosophy, which includes emphasis on a personal approach to
each client, an eﬀort to oﬀer the most optimal solutions in order to save
costs and the personalised style that characterises all of the GRASPO

printing company‘s products. Creating a valuable work, which becomes
part of our country’s cultural heritage, is the main goal of all of the
printing company‘s staﬀ. This is true whether books and publications
about history, culture and traditions or in the case of CBS Nakladatelství
publishing house, books that present our country in all of its beauty, are
involved. The cherry on the cake is the fact that thanks to the capabilities
of the printing company, the books are manufactured using paper from
responsibly managed timber, for which the printing company holds the
prestigious certificates FSC® and PEFC™. It is our honour that we can
cooperate with such a reliable partner, which we consider GRASPO CZ.

Na čem jsme pracovali | What we have worked on

GRASPO CZ, a. s., Pod Šternberkem 324, 763 02 Zlín, tel.: +420 577 606 247, sales@graspo.com, www.graspo.com
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KOLEKCE VYDANÝCH TITULŮ
THE COLLECTION OF PUBLISHED TITLES
JEDINEČNÝ POHLED na krajinu
Český Krumlov Region
Český
From Heaven

Objevte jeden z nejkrásnějších krajů České republiky pohledem pilota malého letadla. Leťte s ním nad historickým Českým Krumlovem, proti proudu Vltavy až k jejím
pramenům a vystoupejte od modré hladiny Lipna až nad hřeben Šumavy.
Come and discover one of the most beautiful regions of the Czech Republic as seen by a pilot of a small plane. Fly over the historic town of Český Krumlov, against the ﬂow of the Vltava
river to its sources and climb from the blue surface of Lipno lake all the way to the ridges of Šumava.

Liberec Region
From Heaven

OPAVSKO

Region pod legendárním Ještědem, zelený a hornatý. Teď máte možnost poznat ho pohledem dosud nevídaným. Z nebe!

zn b

KROMĚŘ ŽSKO

LIBERECKO
BERECKO

z nnebe
b

PROS JO SKO

Milan Paprčka
Bohuš Schwarzbacher

Milan Paprčka

zn b

Milan Paprčka

The re
region below the legendary Ještěd, green and mountainous. Now you have the opportunity to get to know it with a view that you have never experienced before. From the sky!

zn b

Milan Paprčka
Martina Grznárová

K JO SKO

zn b

M N CKO

zn b

zn b
Č SKO PSKO

zn b

J ŽN P ZEŇSKO

zn b

P SECKO

zn b

zn b

ZNOJEMSKO

zn b

ČESKO

zn b

CBS Nakladatelství s. r. o., Vodní 1972, 760 01 Zlín,
tel. +420 774 479 544, info@cbs-cesko.cz, www.cbs-cesko.cz, www.CeskozNebe.cz
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PROFIL AUTORŮ
AUTHORS' PROFILE

Milan Paprčka (*1979)
je pilotem a dobrodruhem. Začal podnikat již v 18 letech a zanedlouho nato
založil vydavatelství CBS, které již druhé desetiletí přináší společnostem
a samosprávám v České republice a na Slovensku originální a nezaměnitelné propagační produkty. Je největším vydavatelem ručně malovaných
map v Evropě a druhým největším na světě. Edice leteckých knih, jako
je tato, je výsledkem jeho velké vášně k létání. Mezi jeho další záliby
patří osobní rozvoj, zimní plavání, cestování na motorce, psaní cestopisů,
hra na kytaru a fujaru, příroda a všechny druhy zimních a letních sportů. Je otcem čtyř krásných dcer. Jeho snem je svojí prací proslavit Českou
a Slovenskou republiku.

Milan Paprčka (*1979)
is a pilot and an adventurer. He started making business when he was 18 years old
and later he established the CBS publishing house that has been bringing original
promotional products to companies and self-governments in Slovakia and in the Czech
Republic for more than a decade. CBS is the biggest European producer and the second
biggest world producer of hand-painted maps. The edition of aerial books like this
one is the result of his great passion for flying. His other hobbies include personal
development, winter swimming, motorcycle riding, writing book of travels, playing
guitar and fujara (Slovak overtone flute), nature and all kinds of winter and summer
sports. He is a father of four lovely daughters. He dreams about making Czech and
Slovakia Republic popular through his work.

Martina Grznárová (*1990)
pochází z města nazývaného brána Jeseníků, z malebného Šumperka. Studium
cestovního ruchu ji pobídlo v zálibě poznávání nejen České republiky. Její
profesní život odstartovala výuka v malotřídní škole na Šumpersku. Později
však tento směr opustila a dodělala si vzdělání v oboru multimediálních
služeb internetu, kde se přiblížila i grafice. Při hledání uplatnění
v cestovním ruchu a využití zkušeností z vyšší odborné školy našla tu
nejlepší možnou kombinaci v CBS Nakladatelství, které své produkty
zaměřuje na půvabné malované mapy a knihy s leteckými snímky České
republiky, a tak se rozhodla pro práci ve Zlíně. Ta se jí stala koníčkem, který
přidala k tanci, kterému se věnovala 20 let, hudbě, volejbalu a jako každý
správný Šumperák zimním sportům.

Martina Grznárová (*1990)
comes from a town known as the gateway to the Jeseníky Mountains, the picturesque
town of Šumperk. Her study of tourism spurred her travels in the Czech Republic and
abroad. Her professional life began as a teacher in a small school in the Šumperk
region. However, she changed her professional direction and completed her
education in the field of multimedia internet services, where she became acquainted
with graphic design. When looking for a job in tourism in which to use her experience
gained from college, she found the best combination at CBS Publishing, which focuses
on charming painted maps and books with aerial photographs of the Czech Republic,
so she decided to work in Zlín. This work became her hobby, alongside her 20-year love
of dancing, music, volleyball and like every good person from Šumperk, winter sports.

Stanislav Duplinský (*1994)
pochází z malebného regionu Haná. Narodil se v Prostějově, kde taktéž
studoval TRIVIS – Střední školu veřejnoprávní. Je rád pánem svého času,
proto již po škole začal pracovat jako OSVČ. Mezi jeho tradiční záliby patří
cestování, festivaly, koncerty, hudba, tanec, folklor, společenské hry,
vaření a nejraději ze všeho peče medovník, který je vyhlášený široko
daleko. Půl roku strávil v Ekvádoru, kde pomáhal jako dobrovolník pro
nadaci s dětmi. Je vášnivým fanouškem českého tenisu, obzvláště toho
ženského. Práci v CBS Nakladatelství mohl spojit se svým koníčkem, při
kterém má možnost objevovat různé kouty naší země a poznat tak místa
pro něj dosud nepoznaná.

Stanislav Duplinský (*1994)
originates from the Haná region. He was born in Prostějov, where he also studied
at TRIVIS, a public secondary school. He is glad to be the master of his time and
therefore he became self-employed. Among his traditional hobbies are travelling,
festivals, concerts, music, dance, folklore, parlour games, cooking and especially
baking medovník, which is a honey-based pastry renowned near and far. He
spent half a year in Ecuador where he helped as a volunteer for a foundation
with children. He is a passionate fan of Czech tennis, particularly women’s
tennis. He has been able to combine his work at the CBS Publishing house with
his hobby, during which he has had the opportunity to explore different corners
of our country and got to know previously unfamiliar places.
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Zavítejte do krás Orlických hor a jejich podhůří. Region Orlickoústecka se Vám v této knize představí přostřednictvím unikátních
leteckých snímků. Tak neváhejte a poznejte tento region očima ptáků, z nebe!
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Milan Paprčka

ˇCeskolipsko Region

Welcome to the beautiful Orlické mountains and its beautiful foothills. The region of Ústí nad Orlicí is presented to you in this book through unique aerial photographs.
So, do not hesitate and discover the region as seen by birds from the sky, from the heaven!

