PŘÍRODNÍ PARK ORLICE
Změna času nám prodloužila den a sluníčko se už také snaží ☺ Tak se s námi pojďte
projít, tentokrát po Královehradeckém kraji, přírodním parkem Orlice, od hradu ke hradu.
Dnešní výlet má cca 18,5 km a v této podobě je naplánován pro ty, kdo cestují vlakem,
případně se v dané lokalitě ubytují.
Pokud Vás níže popsaná lokalita zaujme, ale nevyhovuje Vám naplánovaná trasa,
neváhejte nám napsat. Můžeme pro Vás připravit celou řadu variant – delších i kratších,
jen s jedním hradem a procházkou po městě, s jinými aktivitami, atd., atd., atd :)) A stejně
tak pro Vás zjistíme, vyhledáme, ověříme a připravíme informace o objektech, aktivitách,
ubytování……. Vymýšlet pro Vás trasy a aktivity na míru, nás prostě baví. Těšíme se na
Vás!

A jdeme na to !
Výchozím bodem je vlaková stanice Litice nad Orlicí, kde také naleznete stejnojmenné
rozcestí. Po výstupu z vlaku, se od rozcestí vydejte po červené turistické značce, po
mostě přes Divokou Orlici. Pokračujte stále po červené, přejděte přes rozcestí „Litice n.O.most“ a jděte stále dál po červené značce (Cesta Dr.J.S.Gutha Jarkovského) až na
rozcestí „Litice n.O.- hrad odb.“ Tady odbočte vlevo a po červené značce projděte
malebnou krajinou se zvoničkou až na hrad Litice nad Orlicí. Až si hrad prohlédnete,
vraťte se po červené zpátky dolů na rozcestí „Litice n.O.- hrad odb.“. Poté na rozcestí
odbočte vlevo, projděte kolem Kaple Krista Dobrého pastýře a pokračujte dále po
červené značce.
Značka Vás časem převede zase přes Divokou Orlici, provede kolem „Hřbitova Záchlumí“
a přivedené Vás až do obce Brná, kde také uvidíte krásnou zvoničku. Kousek za ní uvidíte
rozcestí „Brná“ a pokračujte stále dál po červené, až na rozcestí „Potštejn – odb.hrad“.
Odsud pokračujte doleva po modré značce, přes rozcestí „Potštejn–pod hradem“ až
nahoru na hrad. Po prohlídce se vraťte zpět po modré na rozcestí „Potštejn-pod hradem“,
odbočte vlevo a po modré pokračujte pod hradem, kdy cesta se stáčí mírně vlevo. Dojděte
na rozcestí „Pod Lipami“, kde odbočte vpravo. Odsud po modré (i zelené) přijdete na
rozcestí „Potštejn-most“, kde se nachází i Informační centrum.
Dále odbočte vlevo, přes most, po červené značce až k rozcestí „Pod hradem Velešov“.
Zde se můžete rozhodnout, že navštívíte zříceninu hradu Velešov, která se odsud nachází
cca 650m nahoru po červené (můžeme z vlastní zkušenosti říci, že pokud se na zříceninu
nevydáte, o nic nepřijdete; momentálně jsou zde k vidění hlavně dřevěné schody, z hradu
toho opravdu moc nezbylo a v době naší návštěvy v roce 2020 to zde bylo hodně zarostlé
a nebylo nic vidět). Pokud se rozhodnete na zříceninu jít, vraťte se poté zase dolů na
rozcestí.
Dále pokračujte stále po červené až do obce Vrbice, na rozcestí „Vrbice“. Pokračujte dále
po červené, kolem zvoničky, k nedaleké rozhledně. Po výstupu a sestupu pokračujte ještě

kousek po červené, podél silnice. Dávejte ale pozor, cca po 360 metrech sejděte ze silnice
vpravo, na modrou turistickou značku. Po modré pokračujte dále, přes rozcestí „Příkazy“,
přes rozcestí „Doudleby nad Orlicí-střed obce“, kolem kostela a městského úřadu, po
mostě přes vodu k rozcestí „Doudleby nad Orlicí-žst.odb.“ Zde modrá pokračuje doprava,
ale Vy jděte doleva, ulicí „Dukelská“, poté přijdete na hlavní silnici „Rudé armády“, odkud
už uvidíte vlevo železniční stanici Doudleby nad Orlicí, kde náš výlet končí.
A jako vždy - pár informací na závěr
OBEC LITICE NAD ORLICÍ
- část obce Záchlumí se nachází v hlubokém údolí Divoké Orlice poblíž vrchu Chlum, cca
8 km západně od Žamberka
- v zalesněném kopci nad vsí se nachází zachovalá zřícenina stejnojmenného hradu
Litice, založeného ve 13. století rodem Drslaviců, kteří jej pojmenovali podle svého
rodinného hradu u Plzně
- v současnosti se v obci těží stavební kámen – růžová žula a vyrábějí se zde stavební
hmoty
HRAD LITICE
- byl v držení vícero panských rodů, opakovaně byl i hradem královským a především za
vlády Jana Lucemburského několikrát zastaven
- největší slávy a rozmachu dosáhl hrad za vlády Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, kdy v té
době patřil mezi nejpřednější pevnosti v zemi; v té době hrad získal i současný vzhled
Na hradě jsou dva prohlídkové okruhy :
1)
Hradem krále Jiřího (základní okruh)
- seznámíte se s historií hradu a jeho architekturou, prohlédnete si archeologické nálezy,
dobové rytiny a fotografie, z vyhlídkové věže uvidíte meandrující tok řeky Divoké Orlice a
dále si v interiérech hradu můžete prohlédnout výstavu plastik Jaroslava Šafra
2)
Jak se staví hrad
- pro ZŠ a rodiny s dětmi (na objednání) – jedná se o výukový program pro žáky prvního a
druhého stupně základních škol a více rodin s dětmi zaměřený na středověkou historii;
seznámíte se s historií hradu a zjistíte, z čeho a jak byl hrad postaven
- seznámíte se se středověkými měrnými jednotkami, které často kopírovaly části lidského
těla
- na modelu středověkého jeřábu uvidíte, jak byl pomocí kladky přemísťován stavební
materiál; na stavebnici brány si vyzkoušíte, jak se ve středověku stavěla klenba
- prohlídka je zakončena výstupem na hradní vyhlídkovou věž
KAPLE KRISTA DOBRÉHO PASTÝŘE
- byla postavena roku 1897, na náklady majitele panství, barona Oskara Parishe a jeho
manželky Adély, rozené Wiederspergové
- ve štítě kapličky je erb rodiny Parish (tři jednorožci) a rodiny Wiedersperg (vlk)
- byla zasvěcena Kristu a vysvěcena roku 1902; v roce 1994 byla rekonstruována a znovu
vysvěcena v roce 2002
OBEC POTŠTEJN
- historické jádro Potštejna tvoří "Městečko" s kostelem sv. Vavřince vystaveným v letech
1815-1821, kašnou a sochou sv. Floriána

- naleznete zde i zámek v pozdně barokním slohu, který byl postaven v letech 1749-1755v přilehlém parku jsou vzácné dřeviny
- mezi další zajímavé stavby dále například patří římskokatolická fara s dvouramenným
schodištěm a kostel sv. Marka rekonstruovaný v roce 1713
- naleznete zde i mnoho dalších menších památek a objekty připomínající manufakturní
plátenictví
- z přírodních krás upoutá údolí Divoké Orlice s památnou lipovou alejí, Anenským údolím,
Modlivým dolem, kde pamětní deska připomíná působení Českých bratří
HRAD POTŠTEJN
- trosky mohutného hradu se staly dominantou Potštejna
- historie začíná koncem 13. století (1295); založen byl rodem Drslaviců pocházejícím ze
západních Čech
- v areálu hradu je kaple sv. Jana Nepomuckého (1766), poslední zastavení křížové cesty
"Boží hrob" (1754) a pamětní deska Jiráskova "Pokladu"
- ve vstupní čtvrté bráně je expozice dokumentující historii
- roku byl 1339 dobyt Karlem IV.; nenávratně ho pak poničil jeho někdejší vlastník hrabě
Jan Antonín Harbuval Chamaré, který zde marně hledal údajně ukrytý poklad
Prohlídku tohoto hradu vřele doporučujeme – na první pohled se může zdát, že jsou to jen
trosky, ale průvodci mají opravdu zajímavé vyprávění a dozvíte se toho více, než dost!
Zajímavá je jistě i dochovaná Kaple Svatých schodů – dostanete se do jejich těsné
blízkosti, což se Vám jen tak nikde nepoštěstí. A můžete si tak dost „naživo“ představit, co
obnáší takové modlení……
VELEŠOV
- původní hrad byl založen v 1. polovině 14. století, rodem Drslaviců
- jeho rozvaliny byly považovány za pozůstatky templářského sídla - podle archeologů byl
hrad budován pouhých 15 let a nikdy nebyl dokončen
- hrad byl nakonec zničen v 18. století hrabětem Chamaré, který zde hledal poklad a
materiál použil na stavbu zámku v Potštejně
Jak už jsme psali výše, v době naší návštěvy jsme zde viděli hlavně nově zbudované
dřevěné mostky a z hradu nic; ani vyhlídku, která byla značně zarostlá. V průvodcích se
zatím stále píše, že v březnu 2009 vznikla na hradě Velešov naučná stezka a Lesy ČR
financovaly turistickou trasu, zmínka je i o vyhlídce. Nechceme nikoho odrazovat, ale nás
toto místo spíše zklamalo. Nemusí to být ale konečná – třeba se dočká úprav….
ROZHLEDNA VRBICE
- dobře přístupná, s parkovištěm a dětským hřištěm pro ty, kdo nechtějí nahoru
- je vysoká 30 m s vyhlídkovou plošinou v 11 a 25 m
- dole naleznete i občerstvení a upomínkové předměty
DOUDLEBY NAD ORLICÍ
- jméno odvozují od dávného východního slovanského kmene Doudlebů, který na přelomu
6. a 7. století pronikl do české kotliny s dalšími kmeny Slovanů
- první písemná zmínka o obci pochází z roku 1259; v současné době zde žije přibližně
1.800 obyvatel
- mezi pamětihodnostmi zde můžeme mj. nalézt zámek Doudleby nad Orlicí (známý z
filmu Báthory)

