
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI 

Ignác Rohrbach (1691–1747) – řezbář, slezský 

sochař, narozen v Kaiserswalde (Lasówka) naproti 

Bedřichovce.

Karel Plachetka (1877–1961) – významný ornito-

log, narozen v Bedřichovce. Jeho ucelená bohatá 

sbírka 255 ptačích druhů je uložena v Muzeu a ga-

lerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Ke 

konci roku 2013 bude část sbírky k vidění v Rokyt-

nici v Orlických horách v expozici s názvem Sýpka 

– expozice Orlických hor.

PRO RODINY S DĚTMI

Naučná stezka Historií tavení skla v Orlických horách – s Ka-

čenkou po stopách sklářů z Orlického Záhoří do Deštného v Orlic-

kých horách či naopak.

Vandrování po Kačenčině pohádkové říši – za příběhy patronů 

obcí a razítky, pravidla pro vandrování na 

www.orlickehory.eu

Chráněné dílny Kopeček Bartošovice v Orlických horách – ex-

kurze včetně pečení chleba či tvořivých dílen (keramická, tkalcov-

ská, košíkářská), www.kopecek.neratov.cz, kopecek@neratov.cz 

Orlické Záhoří

Turistické informační centrum

517 64 Orlické Záhoří 34

tel./fax: +420 494 542 033

mobil: +420 725 081 136

email: tic@orlickezahori.eu

tic.orlickezahori@seznam.cz

www.orlickezahori.eu
www.mojeorlickehory.cz
www.facebook.com/mojeorlickehory

Osídlení obce Orlické Záhoří, jejíž název pochází z roku 1951, je spoje-

no s působením sklářů a dřevařů v Orlických horách z let 1590–1600. 

Dříve samostatné, dále jmenované obce spadaly pod majetkové zájmy 

tří panství: opočenského, kterému náležela obec Trčkov, solnického, 

kterému náležely obce Bedřichovka, Jadrná a Zelenka, a rychnovského 

s obcemi Kunštát a Černá Voda.

Nejvýznamnější dochovanou památkou v místní márnici je náhrobní 

deska významného skláře Johanna II. Friedricha z kladského Haus-

dorfu, narozeného dle dostupných pramenů v letech 1567–1573, který 

se dožil 68 let. Roku 1614 mu bylo uděleno nejstarší a adresné privile-

gium pro mistra skláře v oblasti Orlických hor. Na pravém břehu Divoké 

Orlice vystavěl sklářskou huť, jež se stala základem pozdější vsi Fried-

richswald, od roku 1928 nazvané Bedřichovka.

První písemná zmínka o vsi Kunštát, nyní Orlické Záhoří, je z roku 

1623 a popisuje inventář majetku na statku Svinné Karla z Vlkanova 

a majetku části solnického panství ve vsi Kunštát, jinak Vracov.

Dominantou obce Orlické Záhoří je pozdně barokní kostel sv. Jana Křti-

tele z let 1754–1763, kterému předcházel kostel dřevěný z roku 1612. 

Od roku 2007 je kostel sv. Jana Křtitele ve vlastnictví obce. V současnosti 

je využíván mimo církevní obřady ke kulturním a výstavním akcím. Je 

v něm umístěna stálá expozice věnovaná sklářství a významnému 

baroknímu malíři skla a porcelánu Ignáci Preisslerovi (1676–1741). 

V kostele je možné vidět i betlém v životní velikosti či celoroční tematic-

ké výstavy. 

V září roku 1779 navštívil Kunštát císař Josef II., který na jedné ze 

svých inspekčních cest kosil oves na poli sedláka Nutze. Obnovený po-

mník z roku 1996 připomíná místo, kde se tomu stalo.

Orlické Záhoří

Kostel sv. Jana Křtitele
Pamětní deska Ignác Preissler

Národní přírodní 
rezervace TrčkovPomník Josefa II. Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie Neratov

Betlém v Orlickém Záhoří

Pašerácká lávka

Pohled na Orlické Záhoří a hřebeny Orlických hor z Polska

Lyžařský areál Černá Voda Archeoskanzen Villa Nova Uhřínov p. D.

Kunštátský drvoštěp

KALENDÁŘ AKCÍ

Leden

  Mezinárodní soutěž v jízdě na saních rohatých – 

Orlické hory – Černá Voda 

Červen

  Pouťové oslavy – kostel sv. Jana Křtitele

Červenec

  Orlicko-bystřický putovní pohár

Srpen

  Kunštátský drvoštěp

Listopad/prosinec

  I. adventní koncert

Prosinec

  Betlém v životní velikosti je možné v Orlickém Záhoří zhlédnout 

od adventní doby až do Hromnic u Obecního úřadu, mimo tuto dobu je  

přemístěn do místního kostela.

Tematické celoroční výstavy – v kostele sv. Jana Křtitele 

(vždy květen až duben následujícího roku).

V kostele je též stálá expozice věnovaná sklářství. Zajímavé jsou  repliky  

známých motivů  maleb na sklo, které v originále malovali Ignác 

a Daniel  Preisslerové pro hraběte Františka Karla II. Liebsteinského 

z Kolowrat  z rychnovského panství.
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infoKAM 

VAŠE DOVOLENÁ V ČECHÁCH, 

NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

www.infokam.cz

TIPY NA VÝLETY V OKOLÍ

POLSKÉ PŘÍHRANIČÍ

  Lázně Kudowa (40 km), Duszniki 

(22 km), Polanica (40 km) 

  Muzeum papírnictví – Duszniki, 

Muzeum hraček – Kudowa, Muzeum 

zápalek – Bystrzyca Klodzka 

  Miedzygórze – vodopád na řece 

Wilczka, Pohádková zahrada, poutní 

kostel Panny Marie Sněžné na Igliczné

  K pramenům Divoké Orlice – Tor-

fowisko pod Zieleńcem

VÝLETY PO OKOLÍ

  Poutní kostel Nanebevzetí Panny Ma-

rie v Neratově, www.neratov.cz  

  Naučné stezky – Zemská brána, Po 

hřebeni Orlických hor, Bedřichovka

  Výšlapy na Velkou Deštnou, ke Kun-

štátské kapli, na Anenskou rozhlednu

  Archeologické muzeum v přírodě 

Villa Nova Uhřínov pod Deštnou, 

www.villanova.cz

  Muzeum zimních sportů, řemesel 

a turistiky Deštné v Orlických horách

  Muzeum Pevnost Hanička, 

www.hanicka.cz

  Naučná stezka Opevnění Rokytnic-

ka, po objektech československého 

opevnění budovaného na hřebenech 

Orlických hor v letech 1936–1938, 

zahrnuje 14 informačních panelů roz-

místěných podél červené turistické 

značky mezi Panským polem a Anen-

ským vrchem a v prostoru pevnosti 

Hanička. Projekt je spolufi nancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis, který je realizován 
DS OHP v rámci mikroprojektu reg. č. CZ.3.22/3.3.02/13.03726 Propagace turistické oblasti OHP a Kladska.

SPORT A RELAX

Lanový park Deštné a Říčky v Orlických ho-

rách – www.lanovyparkdestne.cz, www.lano-

vyparkricky.cz

Vyjížď ky na koních – jezdecký klub stáje Ekolife 

Orlické Záhoří 

Vnitřní vyhřívaný bazén v Orlickém Záhoří – 

Apartmány u Cvrčků, www.orlickezahori.cz

Sauna v hotelu Kunštát – www.hotelkunstat.cz

Rybaření – Deštné v Orlických horách u chaty 

Start, www.lanovyparkdestne.cz/cs/rybareni

Bowling – Chata  Rampušák Nová Ves – 

www.chatarampusak.com

ZIMNÍ SPORTY

Lyžařské areály Orlické Záhoří – 

Černá Voda (www.orlickezahori.eu), 

Agrostav – Jadrná (www.orlicko.cz/lyzarskaoblast), 

Ski areál Bedřichovka (www.bedrichovka.cz),

Lyžařský areál Bartošovice v Orlických horách – 

Nella (www.nella.cz, www.skibartosovice.cz)

Okolní střediska zimních sportů – 

Říčky v Orlických horách (www.skiricky.cz),

Deštné v Orlických horách 

(www.skicentrumdestne.cz), 

Zieleniec, Polsko (www.zieleniec.pl)

UPRAVOVANÉ BĚŽECKÉ TRASY 

Z ORLICKÉHO ZÁHOŘÍ:

  Orlické Záhoří – Pěticestí – Homole – Jelenka – 

Orlické Záhoří (Bedřichovka): 25 km

  Orlické Záhoří (Bedřichovka) – Lasówka (PL) – 

Orlické Záhoří (Kunštát): 5 km

  Orlické Záhoří (Černá Voda) – Nová Ves – 

Mezivrší – Neratov (Bartošovice v Orlických 

horách): 50 km

Rozhledna Anna na Anenském vrchu

Archeoskanzen Villa Nova Uhřínov p. D.

Naučná stezka Bedřichovka

Lanový park Deštné v Orl. h.

Chráněné dílny Kopeček 
Bartošovice v Orl. h.

Zemská brána

Kaple Navštívení Panny Marie 
na Černé Vodě


