Cyklostezka Ústí nad Orlicí – Letohrad
Celková délka 15 km, vyznačená cyklotrasa T 4048
Popis tras pro cyklo a in line z hlediska obtížnosti, sjízdnosti a nebezpečných úseků a z hlediska
výskytu motorových vozidel v jednotlivých úsecích
•
•
•

Pozor ! Na cyklostezce je povolen vjezd motorovým vozidlům dopravní obsluhy, části
cyklostezky jsou vedeny po místních komunikacích s běžným provozem
nebezpečná místa křížení a přejezdu komunikací s provozem motorových vozidel
nebezpečná místa křížení a přejezdu železnice

1. Úsek Ústí nad Orlicí, ul. Nádražní – Dolní Libchavy :
Celková délka úseku 2,5 km, top pro in-line bruslení (od mostu na Bělisku)
Úvodní chodník zcela bez motorových vozidel, od mostu na Bělisku vjezd dopravní obsluhy povolen
Vhodné nástupy a parkování:
•
•

Ústí nad Orlicí – parkoviště v ul. Nádražní
Ústí nad Orlicí u Aquaparku

Nejbližší železniční zastávka: Ústí nad Orlicí nádraží ČD, Dolní Libchavy
Nejbližší autobusová zastávka: Ústí nad Orlicí, žel.nádr.; Ústí nad Orlicí, aut.nádr.
Občerstvení na trase:
•
•
•
•
•

Nádražní restaurace, nádraží ČD
Restaurace U Malinů, Ústí nad Orlicí, tel. +420 465 522 168, 603 154 154, 739 141 459
Bufet U Rakety (u tenisových kurtů)
Restaurace Sauna, Ústí nad Orlicí, tel. +420 465 523 032, 603 524 016
Restaurace Sportcentrum Radava, Ústí nad Orlicí, tel. +420 465 529 477, www.radava.cz

Nejbližší ubytování:
•
•
•
•

Hotel Uno, Ústí nad Orlicí, tel. +420 465 521 256, http://www.hoteluno.cz
Hotel Avion, Ústí nad Orlicí, tel.: +420 465 525 596
Hotel Florida, Ústí nad Orlicí, tel. +420 465 521 023-4, www.florida.hotel-cz.com
Penzion Quattro, tel. +420 465 526 147, 737 368 752, www.quattro.penzion.com

Aktivity a zajímavosti na trase:
•
•
•
•

Aquapark, Ústí nad Orlicí, tel. +420 465 527 898, 608 553 305, www.tepvos.cz
Krytý plavecký bazén, Ústí nad Orlicí, tel. +420 465 524 254, 777 773 354, www.tepvos.cz
Sportcentrum Radava, Ústí nad Orlicí, restaurace, bowling a tenisová hala, tel. +420 465 529
477, www.radava.cz
Sportovní areál s fotbalovým a atletickým stadionem, volejbalové, basketbalové a tenisové
kurty, sauna a posilovna

Odpočívadla na trase:
•

U Regulky (jez na Tiché Orlici za Aquaparkem)

Informační tabule na trase:
•

U Aquaparku

2. Úsek Dolní Libchavy, pod zahrádkářskou kolonií (žel. zastávka) – Na Tiché Orlici u mostu
Celková délka úseku 2 km, vhodný pro cyklo
V délce 0,9 km napojení na místní komunikaci, dále bez motorových vozidel, dopravní obsluze vjezd
povolen
Vhodné nástupy a parkování:
•

Dolní Libchavy žel.zastávka

•
•

Dolní Libchavy – Novotného pila
Areál Cakle – parkoviště

Nejbližší železniční zastávka: Dolní Libchavy
Nejbližší autobusová zastávka: Libchavy, žel. zast.
Občerstvení na trase:
•
•
•

Penzion Hůrka, Libchavy čp. 84, tel. +420 465 582 016, http://penzionhurka.webpark.cz
Restaurace U Džbánu, Libchavy čp. 44, tel. +420 465 582 219
Vodácký bufet Cakle v Areálu aktivní turistiky Cakle, Ústí nad Orlicí, tel. +420 604 644 418,
www.kcthoral.cz

Nejbližší ubytování:

•
•

Penzion Hůrka, Libchavy čp. 84, solná jeskyně, tel. +420 465 582 016,
http://penzionhurka.webpark.cz
Areál aktivní turistiky Cakle, Ústí nad Orlicí, tel. +420 604 644 418, www.kcthoral.cz, turistická
ubytovna, tábořiště, WC, sprchy, bufet, klubovna.

Aktivity a zajímavosti na trase:
•

Areál aktivní turistiky Cakle, Ústí nad Orlicí, tel. +420 604 644 418, www.kcthoral.cz, bufet,
horolezecká stěna, Tarzanovy lanové dráhy, půjčovna lodí, kol, bruslí a sportovního vybavení,
instruktorské služby.

Odpočívadla na trase:
•
•

Dolní Libchavy Cakle
Cakle u řeky

Informační tabule na trase:
•

Areál aktivní turistiky Cakle, Ústí nad Orlicí, tel. +420 604 644 418, www.kcthoral.cz

3. Úsek Na Tiché Orlici u mostu – Černovír křižovatka
Celková délka úseku 0,8 km, vhodný pro cyklo
místní účelová komunikace s málo intenzivním provozem
Vhodné nástupy a parkování:
• Na Tiché Orlici – u mostu
Nejbližší železniční zastávka: Dolní Libchavy, Černovír
Nejbližší autobusová zastávka: Na Tiché Orlici
Občerstvení na trase:
•
•

Na Tiché Orlici, Oldřichovice 26, Ústí nad Orlicí, tel.: +420 732 132 652
Hostinec U Bobše, Černovír, tel. +420 465 525 621

Nejbližší ubytování:
•

Turistická ubytovna a tábořiště Cakle, Ústí nad Orlicí, tel. +420 604 644 418, www.kcthoral.cz

Informační tabule na trase:
•

Černovír křižovatka

4. Úsek Černovír křižovatka – Lanšperk žel. přejezd
Celková délka úseku 1,8 km, top in-line
bez motorových vozidel, vjezd dopravní obsluze povolen
Vhodné nástupy a parkování:
•

Černovír křižovatka

• Černovír parkoviště
Nejbližší železniční zastávka: Černovír
Nejbližší autobusová zastávka: Černovír, rozc.
Občerstvení na trase:
•
•

Občerstvení pod Lanšperkem
Hostinec Lanšperk Na Podhradí, tel. +420 777 047 620

Nejbližší ubytování:
•

Penzion Lanšperk, tel. +420 608 580 580, www.penzionlansperk.cz

Aktivity a zajímavosti na trase:
•

Zřícenina gotického hradu Lanšperk s vyhlídkovou plošinou

Odpočívadla na trase:
•

Václavov - zastřešené odpočívadlo s doprovodným vybavením (altán, stůl s lavicemi, informační
tabule, odpadkový koš, stojan na kola, ohniště):

Informační tabule na trase:
•

Černovír křižovatka

5. Úsek Lanšperk žel. přejezd – Hnátnice v Nebíčku
Celková délka úseku 1,5 km, top in-line
V délce 90 m napojení na místní komunikaci s provozem motorových vozidel, žel. přejezd, dále bez
motorových vozidel, dopravní obsluze vjezd povolen
vhodné nástupy a parkování:
• Lanšperk žel.zastávka
Nejbližší železniční zastávka: Lanšperk žel.zastávka
Nejbližší autobusová zastávka: Lanšperk, žel.zast.
Občerstvení na trase:
•

Golf Club Uno, Hnátnice, tréninkové hřiště a občerstvení, tel. +420 602 408 052, www.gcu.cz

Nejbližší ubytování:
•

Penzion Lanšperk, tel. +420 608 580 580, www.penzionlansperk.cz

Aktivity a zajímavosti na trase:
•

Golf Club Uno, Hnátnice, tréninkové hřiště a občerstvení, tel. +420 602 408 052, www.gcu.cz

6. Úsek Hnátnice v Nebíčku - Valdštejn
Celková délka úseku 3,3 km, top in-line
V délce 90 m napojení na stávající silnici, dále bez motorových vozidel, dopravní obsluze vjezd
povolen
Na začátku úseku nebezpečné 12% klesání a stoupání
Přivaděč z Dolní Dobrouče
Přivaděč z Hnátnice – odbočka směr Žampach
Na konci úseku nebezpečné 10% stoupání a klesání
V délce 100 m napojení na místní komunikaci
Vhodné nástupy a parkování
• Hnátnice v Nebíčku na křižovatce u mostu
Nejbližší železniční zastávka: Hnátnice
Nejbližší autobusová zastávka: Hnátnice, křiž. K Nebíčku
Nejbližší občerstvení:

•

Restaurant Ali, Hnátnice, tel. +420 465 548 027, http://restaurantali.com/

Nejbližší ubytování:
•

Penzion Lanšperk, tel. +420 608 580 580, www.penzionlansperk.cz

Aktivity a zajímavosti na trase:
•
•

Zřícenina hradu Žampach
Domov pod hradem Žampach a arboretum

Odpočívadla na trase:
•
•

Hnátnice V Nebíčku
Rozcestí přivaděč od Hnátnice - rodinné odpočívadlo s prolézačkami (vybavení: dětské
prolézačky, stůl s lavicemi, informační tabule, stojan na kola, odpadkový koš)

Informační tabule na trase:
•

Rozcestí přivaděč od Hnátnice

7. Úsek Valdštejn – Červená u mostku
Celková délka úseku 1 km, top in-line
bez motorových vozidel, dopravní obsluze vjezd povolen, v délce 450 m napojení na silnici III. tř. v
Červené
Na začátku nebezpečné 10% klesání a stoupání
Na začátku připojení přivaděče z Dolní Dobrouče
Vhodné nástupy a parkování:
• Dolní Dobrouč, žel. zastávka
• Červená v obci u hostince U Suchomelů
Nejbližší železniční zastávka: Dolní Dobrouč
Nejbližší autobusová zastávka: Dolní Dobrouč, žel.zast.
Občerstvení na trase:
•

Hostinec U Suchomelů, Červená, tel. +420 465 620 243, 777 886 177

Nejbližší ubytování:
•

Hotel Na Zámku, Václavské nám. 1, Letohrad, tel. +420 465 622 046,
www.webpark.cz/hotelnazamku

Odpočívadla na trase:
•

Pod lesem u Červené

8. Úsek Červená u mostku – Letohrad tábořiště, nástup na cyklostezku
Celková délka úseku 1,3 km, top in-line
bez motorových vozidel, dopravní obsluze vjezd povolen
Vhodné nástupy a parkování:
• Červená u mostu
• Letohrad tábořiště, nástup na cyklostezku
Nejbližší železniční zastávka: Letohrad
Nejbližší autobusová zastávka: Letohrad, odb.Červená;
Letohrad, tělocvična
Občerstvení na trase:
•
•

Restaurace Nový Dvůr, Letohrad, tel. +420 465 621 555
Hotel Na Zámku, Letohrad, tel. +420 465 622 046

Nejbližší ubytování:

•

Hotel Na Zámku, Václavské nám. 1, Letohrad, tel. +420 465 622 046,
www.webpark.cz/hotelnazamku

Aktivity a zajímavosti na trase:
•
•

Muzeum řemesel, Letohrad, tel. +420 465 622 160, www.muzeumremesel.cz
Přírodní park Orlice

Odpočívadla na trase:
•
•

U řeky za Červenou
Letohrad tábořiště, nástup na cyklostezku - zastřešené odpočívadlo s doprovodným vybavením
(altán, stůl s lavicemi, odpadkový koš, stojan na kola, ohniště)

Informační tabule na trase:
•

Letohrad tábořiště, nástup na cyklostezku

