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SPORTUJ S NÁMI                                                                                          SPORTUJ  S  NÁMI 
 
Datum: sobota 19. dubna 2008. 

Odjezd: v 7.30 hod. od hlavního vlakového nádraží Pardubice (od bývalé předzahrádky nádražní restaurace). 

Trasa autobusu: Pardubice – Sezemice – Holice – Borohrádek – Potštejn (zde všichni vystoupí, autobus nepřejíždí). 

Odjezd zpět: v 17.30 hod. z Potštejna přes Vamberk (na dohodnutém místě přistoupí 1. skupina). 
 
Trasy jednotlivých skupin jsou vhodné i pro děti a turisty začátečníky: 
 

1. skupina 
Z obce Potštejn [1] po zelené zn. Anenským údolím [2] proti proudu Divoké Orlice [3]. Na rozcestí Vochtánka [4] odbočit 
vlevo a po žluté zn. dojít na rozcestí s červenou. Pokračovat vlevo a po červené zn. vystoupat na hrad Potštejn [5]. Po 
prohlídce hradu (ve skupině s průvodcem) sejít po červené zn. až k hlavní silnici. Na rozcestí červených odbočit vpravo a po 
červené zn. projít obcí Brná a proti toku řeky dojít až do obce Litice nad Orlicí [6]. Zde odbočit vpravo a dojít na hrad Litice 
(prohlídka hradu ve skupině s průvodcem, při malém počtu návštěvníků může být prohlídka volná). Po prohlídce hradu 
sestoupit zpět do obce a pokračovat vpravo po červené zn. Za mostem odbočit vlevo a pokračovat výstupem po žluté zn. na 
kopec Chlum [7] (kolem lomu, výsypek a následně televizní věže). Na rozcestí zhruba 1 km za věží odbočit vlevo a po zelené 
zn. dojít k chatě Na Vyhlídce [8]. Od chaty sestoupit po žluté zn. na dohodnuté místo v obci Vamberk [9]. 

          Celkem: 19,5 km. 
2. skupina 
Z obce Potštejn [1] po zelené zn. Anenským údolím [2] proti proudu Divoké Orlice [3]. Na rozcestí Vochtánka [4] odbočit 
vlevo a po žluté zn. dojít na rozcestí s červenou. Pokračovat vlevo a po červené zn. vystoupat na hrad Potštejn [5]. Po 
prohlídce hradu (ve skupině s průvodcem) sejít po červené zn. až k hlavní silnici. Na rozcestí červených odbočit vpravo a po 
červené zn. projít obcí Brná a proti toku řeky dojít až do obce Litice nad Orlicí [6]. Zde odbočit vpravo a dojít na hrad Litice 
(prohlídka hradu ve skupině s průvodcem, při malém počtu návštěvníků může být prohlídka volná). Po prohlídce hradu 
sestoupit zpět do obce a pokračovat vpravo po červené zn. Za mostem odbočit vlevo a pokračovat po zelené zn. výstupem 
kolem lomu a výsypek na rozcestí s červenou. Bez odbočování přejít na červenou. Po červené zn. sestoupit do obce Potštejn. 

          Celkem: 16 km. 
3. skupina 
Z obce Potštejn [1] po červené zn. projít obcí Brná a proti toku řeky dojít až do obce Litice nad Orlicí [6]. Zde odbočit vpravo 
a dojít na hrad Litice (prohlídka hradu ve skupině s průvodcem, při malém počtu návštěvníků může být prohlídka volná). Po 
prohlídce hradu sestoupit zpět do obce a pokračovat vpravo po červené zn. na vlakovou stanici Litice nad Orlicí. Do Potštejna 
přejet vlakem (odjezd z Litic/ příjezd do Potštejna: 11.53/12.01; 13.53/14.01, poslední spoj jede 14.47/14.53 hod.). Ze zastávky 
Potštejn po zelené zn. dojít do obce Potštejn. Dále po zelené zn. Anenským údolím [2] proti proudu Divoké Orlice [3]. Na 
rozcestí Vochtánka [4] odbočit vlevo a po žluté zn. dojít na rozcestí s červenou. Pokračovat vlevo a po červené zn. vystoupat 
na hrad Potštejn [5]. Po prohlídce hradu (ve skupině s průvodcem) sejít po červené zn. na rozcestí se žlutou. Zde odbočit vlevo 
a po žluté zn. sestoupit do Anenského údolí. Zde odbočit vpravo a po zelené zn. dojít do obce Potštejn. (Z hradu lze sejít také 
po červené zn. až k silnici. Na rozcestí červených odbočit vlevo a podél hlavní silnice dojít do obce Potštejn.)  

          Celkem: 13 (12) km. 
Možnosti občerstvení: Potštejn, Litice, pro 1. skupinu navíc chata Na Vyhlídce. 

Mapa: zelená edice KČT č. 27 Orlické hory (měřítko 1:50 000). 

Cena: členové dospělí 100,- Kč, děti 50,- Kč, ostatní 150,- Kč. 

Přihlášky: přijímá D. Ehrenbergerová, tel. domů 466 260 913, do práce 466 670 932, nebo 466 670 410 (ústředna), e-mail do 
práce: ehrenbergerova@szs.pardubice.cz. Při odhlášení od 14. dne před termínem a při nedostavení se k autobusu zaplatí každý 
stanovenou cenu zájezdu v plné výši. 

Trasu připravil a výlet vede: Miroslav Halda (mobil 605 339 464 operátor T-Mobile CZ). 
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Turisticko-vlastivědný text. 

 

[1] Potštejn – letovisko v údolí Divoké Orlice (315 m n. m.), připomíná se roku 1287. Městečko vzniklo v podhradí gotického 
hradu, jehož osudy sdílelo až do poloviny 17. století, kdy byl hrad již pustý. Farní kostel sv. Vavřince, původně gotický ze 14. 
století přestavěn v 16. stol., zbořen roku 1817 a nově postaven v empírovém slohu v letech 1816-21. Více informací o obci 
a hradu naleznete na www.potstejn.cz. Navštivte i neoficiální stránky Potštejna na www.potstejn.com. 
Barokní zámek proti kostelu postaven v letech 1749-55. Je otevřen pro veřejnost. Ke shlédnutí jsou historické interiéry 
s použitím původního nábytku a obrazů šlechtických rodů Chamaré a Dobřenských. Návštěvníci se mohou také těšit na nově 
zrekonstruovaný mramorový sál se vzácným rokokovým stropem a kapli Nejsvětější Trojice. Otevírací doba: 9.30 – 12.00 
a 13.00 – 17.00 hod. (poslední prohlídka dopoledne v 11.30, odpoledne v 16.30 hodin). Délka prohlídky: asi 45 minut. Pro více 
informací o zámku navštivte domovskou stránku www.zamekpotstejn.cz. 
 
[2] Anenské údolí – sevřené údolí Divoké Orlice na jižním okraji Potštejna, mezi hradním kopcem, Kapradí a Homolkou. Na 
pravém břehu Divoké Orlice je alej starých lip. 
 
[3] Divoká Orlice – pramení v Polsku v rašeliništích u Zielence a pod severovýchodními svahy Orlických hor tvoří přirozenou 
státní hranici. Na naše území vstupuje v nadmořské výšce 695 m jako horský potok. Pod Bartošovicemi protíná snížený hřbet 
Orlických hor skalnatým údolím na Zemské bráně. Hlubokého údolí využívá přehradní nádrž Pastviny. Plocha povodí 806,5 
km2, délka toku 102,5 km, z toho v ČR 99,3 km. 
 
[4] Vochtánka – louka v údolí Divoké Orlice pod hradním kopcem jihovýchodně od Potštejna. Letní tábořiště Vochtánka má 
k dispozici čtyři chatky, restauraci (plná penze, polopenze) a sociální zařízení (teplá voda). Možnost táboření (i karavany) 
a pálení ohňů. Celou sezónu se konají country a westernové akce. 
 
[5] Potštejn (hrad) – gotický hrad vystavěn na kuželovitém hradním kopci v letech 1270-84. V roce 1339 po dobytí rozbořen 
a zabrán Karlem IV. V letech 1346-55 znovu postaven a roku 1495 prodán Pernštejnům. V 16. století přestavován, v 17. stol. 
zpustl. 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 hradu. Doba prohlídky cca 45 minut 
s průvodcem. Poslední prohlídka vždy 45 minut před uzavřením hradu (dopoledne 11.15, odpoledne 16.15 hod.). Provádí se 
skupiny od minimálně pěti osob. V areálu hradu možnost občerstvení a prodej upomínkových předmětů. 
 
[6] Litice nad Orlicí  – obec pod hradem Litice (365 m n. m.), západně od Žamberka. Připomíná se r. 1309. V 15. století byly 
Litice útočištěm Českých bratří. V hradním vězení zemřel vůdce táborského bratrstva Václav Koranda. Jaroslav z Pernštejna 
členy Jednoty ze svého panství vykázal. Po Pernštejnech přešly Litice na pány z Bubna. 
Hradní kopec Litice je přírodní památka (6,4 ha, vyhl. v r. 1953) na srázných svazích. Geologický podklad tvoří granodiorit, 
narušený tektonickými poruchami. V porostech přirozeného charakteru, které tvoří suťový les s javorem klenem, javorem 
mléčem a bukem, bylo zjištěno přes 170 druhů vyšších rostlin. 
Původně gotický hrad Drslaviců, připomínaný roku 1304, vystavěn na hradním kopci (470 m n. m.). Od r. 1371 patřil rodu 
Jiřího z Poděbrad. 16. 10. 1421 obležen Zikmundovými spojenci a vypálen. V pol. 15. století postaven nový hrad, jeho vnitřní 
část byla opevněna. Hrad zpustl v 17. století. Více o hradu i okolních památkách na http://hrad.litice.sweb.cz. 
 
[7] Chlum – zalesněný kopec (603 m n. m.) nad Liticemi s ložisky kvalitní žuly. Velké lomy, televizní vysílač. Vrchol již leží 
mimo žlutě značenou turistickou trasu. 
 
[8] Chata Na Vyhlídce – výletní výhledové místo (472 m n. m.). Původně Bednářova chata KČT byla otevřena 15. 8. 1926. 
Prošla několika přestavbami. Přístupová silnice vede z Vamberka. Více o chatě na adrese www.chatavyhlidka.orlicko.com. 
 
[9] Vamberk –  průmyslové město (320 m n. m.) v údolí Zdobnice. Připomíná se roku 1341. Vamberk byl založen asi v 1. 
polovině 13. stol. rodem Drslaviců. Na přelomu 15. a 16. století patřilo zboží Vamberským z Chrastu. Roku 1607 koupil 
panství Kašpar z Grambu. Jeho manželka Magdalena byla z Belgie a položila v městečku základy pro paličkování krajek. 
V roce 1884 koupila panství hraběnka Anna Lützowová. O obci se více dočtete na www.vamberk-city.cz. 
Muzeum vamberecké krajky s expozicí vývoje krajkářství od 17. století do současnosti (více na www.moh.cz, odkaz expozice, 
Muzeum krajky). 
 
� Plníte-li podmínky odznaku „Českomoravský turista“ nezapomeňte doma, pokud ještě nemáte splněno, záznamníky OTO 
Pardubickem IV (Litice n. O. – povinné místo), Rampušák (Potštejn – povinné místo) a Ústeckoorlicko (Litice n. O. – voli-
telné místo). 
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Již 26. dubna máme další akci, které se mohou zúčastnit všichni přátelé cykloturistiky. 

 
Výlet na kolech s názvem PROTI PROUDU LABE KOLEM HRADCE  vede Jirka Ehrenberger mladší. 

 


