12 Pěchotní srub K – S 14 „U Cihelny“

Expozice věnované založení Československé republiky,
čs. legiím, čs. armádě, čs. opevnění, válečné chirurgii,
a zejména četaři Arnoštu Hradovi a finanční stráži.
V objektu je dochována řada unikátních pozůstalostí
a fragmentů původní výbavy, které jinde neuvidíte.
Nejkratší přístup: Prostřední Lipka
Provozní doba: Od června do srpna každý den, od března
do května a od září do listopadu o víkendech a ve státní
svátky od 9 do 18 hod.
Více informací na: cihelna.militaryclub.info,
ks14muzeum@seznam.cz, 737 928 569

12 Tvrz Hůrka
13

Nejdokončenější dělostřelecká tvrz u nás, 5 bojových
objektů, 1,75 km podzemních chodeb a sálů, pozůstatky zkoušek tajných zbraní. Objekt se nachází na
severním okraji města Králíky u silnice ve směru na
Hanušovice.
Nejkratší přístup: Prostřední Lipka a Červený Potok
Provozní doba: Celoročně mimo pondělí, garantované
časy vstupu v červnu, červenci a srpnu v 10, 11, 13,
14, 15, 16 hodin, v září až květnu v 11, 13 a 15 hodin.
Speciální trasy prohlídek, termíny a časy vstupů jsou
pro skupiny možné na objednávku.
Více informací na: hurka.boudamuseum.com,
hurka@boudamuseum.com, 606 669 888

Objekt v pokročilém stádiu rekonstrukce, unikátní exponáty jako originální pevnostní protitankový kanón, kulometná
výzbroj, či plně funkční původní čerpadlo Kunz Buldog.
Nejkratší přístup: Červený Potok
Provozní doba: V květnu a v říjnu poslední víkend
v sobotu od 9 do 17 hodin, v neděli od 9 do 15 hodin.
V červnu a v září každou sobotu od 9 do 17 hodin
a poslední neděli od 9 do 15 hodin. V červenci a v srpnu ve
všední dny od 13 do 17 hod, v sobotu od 9 do 18 hod a v neděli
od 9 do 15 hodin.
Více informací na: info@ks5.cz

423.009
„Velký bejček“
Lokomotiva vyrobena
v roce 1922.

Jezdí ve dnech: 27. 6., 2. 7., 9. 7.,
23. 7., 6. 8., 3. 9., 10. 9., 17. 9. 2016
Působila na tratích jihozápadních Čech, v 70. letech dosluhovala na vlečkách. V 80. letech byla získána zpět pro historický
provoz. Současným majitelem je Výzkumný Ústav Železniční,
a.s. a slouží při nostalgických akcích. Obzvláště aktivní je
na Letohradsku a Českotřebovsku. V loňském roce účinkovala
na Národním dnu železnice v Hradci Králové.

13 Relax & sport
resort Dolní Morava

Stezka v oblacích, Mamutíkův vodní park a Lesní zážitkový park, Dětský FUN park s trampolínami a skákacím hradem ZDARMA, Bobová dráha a adrenalin park,
Půjčovna horských kol, elektrokol, dětských kol,
Letní lanovka, single trails
NOVINKY LÉTA 2016
Pískový svět – novinka v ČR
Půjčovna koloběžek a elektro koloběžek
Rozšíření Lesního zážitkového parku o nové atrakce
Nejkratší přístup: autobusem ze zastávky Červený Potok
Více informací na: www.dolnimorava.cz

13 Památník obránců Vlasti
– pěchotní srub K – S 8
„U nádraží“

Expozice věnovaná čs. opevnění, podzemní továrně Richard, Karpatsko-Dukelské operaci a dalším, u vstupu
je umístěna pamětní deska věnovaná plk. Boreckému.
Nejkratší přístup: Červený Potok
Provozní doba: Na základě dohody a ve společné
víkendy KPO.
Více informací na: k-s8.webnode.cz, 604 507 520

1 Městské muzeum Česká Třebová

13 Pěchotní srub K – S 5 „U potoka“

464.008 „Ušatá“
nebo „Bulík“
Lokomotiva vyrobena
v roce 1935 v ČKD Praha.

Jede dne 20. 8. 2016
(CIHELNA 2016)
Sloužila ve výtopnách Praha, Trutnov, Havlíčkův Brod
a Nymburk. Z pravidelného provozu byla vyřazena v roce 1979
a dále sloužila jako vytápěcí kotel. Pro historický provoz byla
zachráněna nadšenci z královéhradeckého depa, kteří v roce
1987 začali práce na její záchraně. Dnes je v majetku Českých
drah, a.s., a objevuje se na mnoha nostalgických akcích.

Kromě stálých expozic představujících železniční, leteckou, vodní dopravu, ale také populární vozítko Velorex,
připravuje muzeum celou řadu tematických výstav.
Nejkratší přístup: Česká Třebová
Provozní doba: Denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin
Více informací na: www.mmct.cz

Jízdní řád
Odjezd

Stanice

3

Odjezd

8:26

1

Česká Třebová

8:40

2

Ústí n. Orlicí město

17:21

8:53

3

Ústí nad Orlicí

17:17

9:09

4

Lanšperk

16:30

9:14

5

Dolní Dobrouč

16:25

9:47

6

Letohrad

16:18

10:02

7

Jablonné nad Orlicí

15:42

10:12

8

Těchonín

15:29

10:20

9

Mladkov

15:20

10:27

10

Lichkov

15:14

10:48

11

Dolní Lipka

14:46

10:55

12

Prostřední Lipka

14:38

13

Červený Potok

14:32

Přepravní podmínky
Ceník jízdného se řídí platným tarifem Českých
drah. Na území Pardubického kraje platí tarif
IREDO, který je opatřen jednorázovým příspěvkem na obnovu a údržbu historických lokomotiv

M 286.0001 „Krokodýl“

2 Andrlův Chlum

Každou sobotu od 2. července do 17. září.

Naučné stezky v Králické
pevnostní oblasti

vybavené informačními tabulemi s fotografiemi,
plány a texty v pěti jazycích

Naučná stezka Betonová hranice

tvoří okruh cca 15 km dlouhý. Začíná a končí v obci Mladkov, prochází linií těžkého i lehkého opevnění a směřuje
k Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda. Na její
červeně značené trase se nachází objekty Muzea Vysoký
kámen, na zelené trase objekty tvrze Bouda, na trase žluté
pak řada objektů nezpřístupněných, určených k prohlídce
zvenčí. Stezka je vybavena 30 informačními tabulemi.

Naučná stezka vojenské historie Králíky

VLAKOVÝ
PRŮVODCE

ve výši 15 korun.

Motorový vůz jezdí s přípojným vozem řady
Bmx v prototypovém červeno-šedém nátěru. Nyní je vůz
ve stavu muzejních vozidel Českých drah.

Navazující spoje
Informace o navazujících spojích naleznete
na internetových stránkách Českých drah

www.cd.cz

Naučná stezka Králická pevnostní oblast

propojuje dvě výše zmíněné stezky. Je vedena linií těžkého
opevněné od tvrze Bouda, přes město Králíky a tvrz Hůrku
směrem na kótu Maliník a na Dolní Moravu k hotelu Vista.
Zpřístupňuje zejména sruby těžkého opevnění v okolí Dolních Boříkovic, Červeného potoka a Dolní Moravy. Vhodné
místo k nástupu na její trasu je u Památníku obránců Vlasti
– srubu K – S 8 „U nádraží“ v Červeném Potoce.

Motorový vůz vyroben v roce 1962
Jezdí ve dnech: 16. 7., 30. 7., 13. 8.
a 27. 8. 2016

tvoří okruh cca 6,5 km dlouhý. Je situována na severním
okraji města Králíky, propojuje jeho Velké náměstí
s Muzeem opevnění – dělostřeleckou tvrzí Hůrka, prochází kolem bojových objektů této tvrze, vede k Vojenskému
muzeu Králíky a k pěchotnímu srubu K – S 14
„U cihelny“. Nástup na trasu vybavenou více než 10 informačními tabulemi je u všech muzeí i na Velkém náměstí
v Králíkách a také na nádraží v Prostřední Lipce.

Léto s Pardubickým krajem

Železná rozhledna nahradila dvě dřevěné, které zde stály
v letech 1905-1918 a letech 1943-1954. V roce 1996 zde
byla postavena nová víceúčelová telekomunikační věž
s rozhlednou v nadmořské výšce 559 m.
Nejkratší přístup: Ústí nad Orlicí
Provozní doba: Od března do října mimo pondělí
od 10 do 17 hodin
Více informací na: www.chata-hvezda.cz

4 Zřícenina hradu Lanšperk

Hrad z období Přemysla Otakara II. byl opuštěn koncem
17. století. V současné době je zachována velká dominantní zeď a několik částečně zasypaných sklepních
místnůstek.
Nejkratší přístup: Lanšperk
Provozní doba: Volně přístupné

6 Tvrz Orlice

Původní gotická tvrz přestavěna v 16. století
na renesanční zámek.
Nejkratší přístup: Letohrad
Provozní doba: Od dubna do října denně od 9 do 17 hodin.
Od listopadu do března mimo pondělí od 9 do 16 hodin.
Více informací na: www.tvrzorlice.cz

6 Muzeum řemesel Letohrad

Největší muzeum svého druhu v ČR na ploše 1700 m2,
50 ucelených expozic řemesel a živností z období
1840 – 1930.
Nejkratší přístup: Letohrad
Provozní doba: Od dubna do září denně od 9 do 17 hodin.
Více informací na: www.muzeumremesel.cz

Letohrad
6 Zámek
Raně barokní zámek byl postaven v letech 1680-1685.

V roce 2002 byla otevřena stálá zámecká expozice,
kde jsou mimo jiné obrazy Alfonse Muchy, obrazová
galerie malířů Umlaufových nebo funkční polyfon.
Nejkratší přístup: Letohrad
Provozní doba: Od června do září od 9 do 16 hodin,
v neděli od 13 do 16 hodin
Více informací na: www.info.letohrad.eu
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Objekt lehkého opevnění vzor 37 v pokročilém stádiu
rekonstrukce, vybavený a vyzbrojený
Nejkratší přístup: Prostřední Lipka
Provozní doba: Během společných víkendů KPO,
v dalších termínech po dohodě s provozovatelem.
Více informací na: www.kralicky-ropik.cz,
kralickyropik@seznam.cz, 774 024 750,
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12 Muzeum opevnění Králický řopík
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Vojenské muzeum Králíky
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Ústí
nad Orlicí

Nachází se v klášteře Redemptoristů na Hoře Matky
Boží v Dolní Hedeči. Výstava se podrobně zabývá persekucí řeholí v době komunismu v letech 1950 – 1961.
Expozice osudů řeholníků, z nichž přibližně 530 prošlo
zdejší internací.
Nejkratší přístup: Dolní Lipka a z města Králíky
Provozní doba: Od května do října od 10 do 17 hodin,
od listopadu do března pouze dle předběžné dohody.
Více informací na: www.pamatnikkraliky.cz,
info@poutnidum.cz, 605 912 840
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Zahrnuje pěchotní sruby K – S 31 „U besídky“
a K – S 32 „Na růžku“. Expozice věnované čs. obrněné
technice, čs. opevnění, bezmotorovému létání, vojenské technice z let 1939–45, čs. vojákům na západní
a východní frontě a CPO.
Nejkratší přístup: Lichkov
Provozní doba: Během společných víkendů KPO,
v dalších termínech po dohodě s provozovatelem.
Více informací na: www.forteg.cz, forteg@forteg.cz
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Kruhový trénink a další aktivity
Dětské hřiště včetně gravitační lanovky, prolézačky
a grilovacího altánu
Více než 2 kilometry bikových tras všech úrovní včetně
single tracku a možnosti sjíždět samotné sjezdovky
Čtyři speciální trasy pro horské koloběžky
Půjčovna kol, horských koloběžek a kár
Lanovky z Červené Vody a z údolí Čenkovic v provozu
každou sobotu a neděli
Nejkratší přístup: Červená Voda, po přestupu
ve stanici Lichkov
Více informací na: www.skibukovka.cz
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8 Muzeum Vysoký kámen

Zahrnuje pěchotní srub K – S 25 „Na sedle“, který je
svým dochovaným vybavením nejzachovalejším objektem čs. opevnění a tři další objekty lehkého opevnění.
Nejkratší přístup: Těchonín, Mladkov, Lichkov
a od Tvrze Bouda.
Provozní doba: Od půlky června do půlky září otevřeno
každou sobotu a během společných víkendů KPO, nebo
po dohodě s provozovatelem. Zvláštní termíny jsou
zvěřejňovány na webových stránkách muzea.
Více informací na: vhtm.valka.cz,
v.vacha@tiscali.cz, 724 333 769
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Nejzachovalejší dělostřelecká tvrz u nás, 5 bojových
objektů, 1,5 km podzemních chodeb a sálů.
Nejkratší přístup: Těchonín, Mladkov, Lichkov
Provozní doba: Květen až září otevřeno denně, v říjnu
o víkendech a ve státní svátek. Garantované vstupy
do podzemí tvrze vždy v 11, 13 a 15 hodin
Speciální trasy prohlídek, termíny a časy vstupů jsou
pro skupiny možné na objednávku
Více informací na: www.boudamuseum.com,
tvrz@boudamuseum.com, 777 647 114
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Vynálezy, cestovatelské a výtvarné počiny českého velikána Járy Cimrmana. K vidění je i Mistrova světnička
dovezená z Vídně. Část expozice je věnována činnosti
divadla J.C.
Nejkratší přístup: Letohrad
Provozní doba: Od června do záři od 9:30 do 16:30,
v neděli od 13:30 do 16:30.
Více informací na: www.info.letohrad.eu
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6 Muzeum Járy Cimrmana
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Historie na každém kroku, nádherná příroda,
úžasná železnice. Takové je Králicko.
Tento kraj si musí oblíbit každý,
kdo jej alespoň jednou navštívil.
Šťastnou cestu přeje
Martin Netolický
hejtman Pardubického kraje

Vnitřní expozice na ploše 2 400 m2, ukázky těžké bojové a vojenské techniky, munice, prostředků ochrany
proti bojovým otravným látkám a zbraním hromadného
ničení, materiály o osobnostech, výstroj a pěchotní
výzbroj, polygon určený k ukázkám bojové a těžké
vojenské techniky v pohybu a činnosti, nástupní místo
na Naučnou stezku vojenské historie Králíky.
Nejkratší přístup: Prostřední Lipka
Provozní doba: Celoročně každý den kromě pondělí.
Od října do dubna od 10 do 16 hodin, od května do září
od 9 do 17 hodin.
Více informací na: www.armyfort.com,
muzeum@armyfort.com, 608 478 732,

