PROČ SI NEVYJET ZA NAŠE KRÁSNÁ HUMNA na DVOUDENNÍ VÝLET
V dnešním globálním světě, se svobodnou možností cestovat, jezdíme a létáme na kterákoliv
místa naší planety. Máme falešný pocit, že čím jsme dál, výš, hloub nebo rychleji a dostaneme
se z bodu A, našeho bydliště, do bodu B, cíle naší mise, že je to pravé poznání.
Poté nějak zjistíme, že jsme sice navštívili světové kontinenty a bezpochyby nádherná
přírodní, či historická místa, ale obrazně řečeno neznáme místa, jak se lidově říká, za našimi
humny. Přelet jediného člověka přes Atlantik dopravním letadlem, vyprodukuje tolik
škodlivin do ovzduší, jaké vyprodukuje v průměru jeden automobil za celý rok. A letadlo
dnes unese i 500 pasažérů a ve vzduchu je letadel jako máku. Netřeba komentáře.
Proto jsme pro Vás připravili velmi zajímavou, pestrou a neméně dobrodružnou trasu na dva
až tři dny cestování vlastní silou na ekologickém stroji zvaném kolo, zdejší překrásnou,
Českou krajinou, údolím Divoké a Tiché Orlice. Je to doslova za humny a dovolím si tvrdit,
že tato nádherná místa zná velmi málo místních lidí.
Nabízíme Vám popis trasy, kde je možno na mnoha místech při dodržení všech předpisů
volně tábořit, dobře se občerstvit, zhlédnout překrásnou Českou krajinu, v noci poslechnout
šumění stromů či říčního toku, v časném ránu zpěvu ptactva a modré oblohy nad hlavou.
Doporučujeme krosové, nebo horské kolo s nosičem včetně základní výbavy na dva až tři
dny. Je možno jet i na lehko. Ubytování v oblasti Žamberk - Nekoř - Letohrad najdete snadno
na netu.
POPIS TRASY : Z Horního Jelení náměstí vyjedeme východním směrem po ckst 4158. pod
kopcem odbočíme vlevo na tzv. Šachovský alej do Borohrádku. Asi 100m před koncem lesa
po pravé straně je pramen kvalitní pitné vody - značeno. Přejedeme koleje, dáme se vlevo po
silnici k mostu přes T. Orlici. Za ním pojedeme vlevo a asi po 250m za náhonem odbočíme
vlevo po ckst 4160 přes pískovnu směr Tyníště n. Orlicí. Projedeme vísku Světlá a přejedeme
most přes Divokou Orlici. (před mostem vlevo vodácké tábořiště). Přijedeme před Tyníštěm
na rozcestník a dáme se vpravo po ckst 4162 směr Lípa na jejímž konci je značená odbočka k
možnému občerstvení v restauraci Lípa, asi 300m u silnice č. 11. Po občerstvení se vrátíme
zpět na ckst a za posledním domem odbočíme vlevo na novou, krásnou ckst, která nás zavede
do Čestic - možnost občerstvení ve známé hospodě. Zde najedeme na ckst 4317 která asi
500 m za Česticemi odbočuje vpravo přes most D. Orlice. Zde opustíme tuto ckst a pojedeme
rovně po široké šotolinové cestě do Častolovic k továrně na izolační materiály. Mezi ní a
silnicí č. 11 projedeme podél budovy až přes železniční vlečku vpravo do luk a cesta nás
zavede do Zámeckého Častolovického parku a ckst 4312 . Po pravé ruce budeme mít řeku D.
Orlici. Toto značení nás provede Kostelcem, podél trati do Doudleb, Zámělu, a Potštejna.
Pokud by jste v tomto úseku chtěli tábořit, doporučuji v Kostelci najet u žel. Zastávky za
mostem na žluté tur. značení, které se vyhne ckst podél trati a vede po druhém břehu
krásnými loukami. Pojedete kolem překrásné Seykorovy studánky a je tu mnoho míst na
táboření u řeky. Též Vás zavede do Doudleb, Zámělu a Potštejna. Všude možnost občerstvení
a v Potštejně skvělá cukrárna. V Potštejně se držte červené tur. Značky, kerá je společná s ckst
4072 přes místní část Brná, mírným stoupáním do lesa a poté dolů k řece po pravé ruce. I zde
je možnost hezkého přespání v přírodě u odpočívadla. Stále listnatým lesem až přijedeme na
asi 300 m úsek, kde kolo musíme tlačit pro velmi kamenitou cestu. Přijedeme k chatové
oblasti Litice, přes most u Kříže, za ním vlevo na asfalt. silničku přes Litice. Zde výborná
hospůdka a prodej zmrzliny. Po silničce se dostaneme do Bohousové, kde na křižovatce je
opět skvělá restaurace. Zahneme vpravo přes koleje a za nimi ihned vlevo na šotolinovou
cestu s ckst 4073 která nás zavede do Helvíkovic k mostu - hospoda. Provede nás Žamberkem
ke koupališti a sportovnímu areálu - výborné občerstvení - a pokračuje alejí kolem
zahradnictví přes silnici č. 312 z níž asi po 100 m odbočíme vpravo podél náhonu a kol.
krásných chalup v Líšnici (restaurace) - u jezu lze tábořit a nádhernou krajinou stále po ckst
4073 přijedeme do Nekoře. Zde si můžete udělat malý asi 6 km, okružní výlet kolem spodní

přehrady II přes kamennou přehradu a zpět do Nekoře po druhé straně. I zde je možnost v
lukách u řeky přespat.
Nyní musíte překonat hřeben dělící rozvodí Tiché a Divoké Orlice po ckst 4069 z Nekoře
křižovatky. Převýšení asi 80 výškových metrů. Stoupáte ke kostelu v Nekoři pak ke kostelu v
Bredůvce. Kousek za kostelíkem na ckst 4074 odbočíte vpravo a stoupáte až v nejvyšším
místě přejedete hlavní silnici č. 11 a přijedete do vísky Šedivec. Odtud do Letohradu budete
jen klesat a žhavit brzdy. Jste v údolí Tiché Orlice. Letohrad je nádherné, historické městečko
se spoustou dobrých restaurací, infocentrem a doporučujeme návštěvu musea řemeslných
umění.
Z náměstí se vydejte dolů po ckst 4048 asi 1 km po silnici směr D. Dobrouč přes most T.
Orlice a před kolejemi sjeďte doprava na krásnou, pohodovou, asfaltovou ckst s několika
možnostmi občerstvení a mnoha odpočívadly, která Vás zavede do ústí n Orlicí. U nádraží
dejte pozor na přejíždění příčných kolejí, kde Vám může kolo zapadnout do kolejové drážky a
problém je na světě. Odtud najedete na ckst 4061, která Vás zavede do Brandýsa (výborná
cukrárna) a Chocně - Peliny, kde u jezu je dobrá Pizzerie. Po ckst 4268 vystoupáte asi 60
výšk. metrů k pomníku partyzána z druhé světové války a po Drátovce a Dolíkovce přijedete
jistojistě spokojeni na Horní Jelení.
Celkem má tato trasa asi 110 km . Ckst údolím Tiché Orlice je mimořádně krásný úsek a o
víkendu dost frekventovaný. Je třeba respektovat OnLineisty. kteří nemají možnosti brždění a
manévrování jako cyklisté a držet se vpravo. Údolí Divoké Orlice poskytuje více
cyklistického dobrodružství.

