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Informace pro návštěvníky: KUDY z NUDY
Roztroušená horská ves Říčky v Orlických horách se rozkládá v údolí potoka Říčky a Hlubokého, na svazích
Anenského, Zakletého a Pustého vrchu. Obec byla založena počátkem 17. století jako dřevorubecká osada.
Dominantou Říček je pozdně barokní kostel Nejsvětější Trojice z let 1790-92 stojící na místě původní dřevěné
kaple. Dále se tady zachovaly horské roubené chalupy, které slouží převážně k rekreačním účelům.
Na jihovýchodním úpatí vrchu Zakletý leží lyžařský areál Říčky. Vrch Zakletý respektive křížení turistických
cest Pěticestí, které je opodál, je zároveň ideálním výchozím místem běžkařů na celý hlavní hřeben Orlických
hor.
V létě jsou tady pro turisty a cyklisty připravené značené turistické trasy a cyklotrasy. Oblíbeným výletním
cílem je oblast Kunštátské kaple, rašeliniště pod Pětirozcestím, Komáří vrch, Anenský vrch a pevnost
Hanička. Pěkný výlet je i Julinčiným údolím potoka Říčky k hamernickému mostu.
Více na: https://ricky-v-orlickych-horach.ceskehory.cz/ a http://www.mojeorlickehory.cz/

LÉTO
Léto v Říčkách v Orlických horách nabízí spoustu možností k turistice, cykloturistice, vycházkám a odpočinku
na čerstvém vzduchu. Při vycházkách se touláte krásnou přírodou, nadchnou vás lesy a louky, uvidíte tradiční
lidovou architekturu.

1. Tipy na výlety v nejbližším okolí


















Kameny v Říčkách
Obrovské vztyčené kameny, které se nachází asi 500 m od centra obce vpravo od silnice vedoucí do
Zdobnice.
Rozhledna ANNA na Anenském vrchu
Dřevěná 17 m vysoká rozhledna byla postavena v roce 2010 na vrcholu Anenského vrchu v nadmořské
výšce 991 m n.m. Rozhledna nabízí krásné výhledy na Orlické hory, podhůří, masiv Králického Sněžníku i
sousední polské Bystřické hory. Vstup na rozhlednu je volný. Přístupové cesty od Říček: po modré
turistické stezce (cca 4,5 km), po červené hřebenové trase z Mezivrší cca 2,5 km)
Zemská brána
Přírodní rezervace a naučná stezka Zemská brána vedoucí od kamenného mostu přes řeku Divokou
Orlici do Klášterce nad Orlicí. Stezka je dlouhá cca 3,5 km, prochází skalnatým údolím Divoké Orlice,
která u kamenného mostu vstupuje na české území. Cestou uvidíte Pašeráckou lávku, Ledříčkovu
jeskyni, malé pevnůstky, krásnou přírodu.
Masarykova chata na Šerlichu
Šerlich je místo častých turistických cílů na hřebeni Orlických hor a vyhlídkové místo s možností
občerstvení v Masarykově chatě, jejíž průčelí zdobí socha prezidenta T.G. Masaryka. Prochází tudy
červeně značená hřebenová turistická stezka zvaná Jiráskova.
Velká Deštná
Největší vrchol Orlických hor Velká Deštná se nachází v nadmořské výšce 1115 m n.m. Nabízí kruhový
výhled na všechny světové strany. V sezóně se můžete občerstvit ve stanici Horské služby, která se
nachází v blízkosti Velké Deštné.
Kunštácká kaple
Barokní kaple Navštívení Panny Marie na hřebeni Orlických hor byla postavena pro potřeby dřevařských
dělníků, kteří zde těžili dřevo pro zdejší sklárny a kutnohorské doly. Původní dřevěná kaple byla později
nahrazena kamennou s kruhovým půdorysem.
Muzeum Pevnost Hanička
Dělostřelecká tvrz Hanička byla vystavěná v letech 1936 – 38. Po válce sloužila jako zdroj pitné vody pro
Rokytnici. V roce 1975 byla zabrána Federálním ministerstvem vnitra a přebudována na protiatomový
kryt. Od roku 1995 je přístupná veřejnosti. Více na www.hanicka.cz
Neratov – poutní místo
Malá horská vesnička s barokním chrámem Nanebevzetí Panny Marie. Přestože byl kostel dvakrát vážně
poničen, nebyl zdemolován. Sdružení Neratov (www.neratov.cz) se zasloužilo o jeho záchranu a
postupně zde probíhají opravy.
Pastviny přehrada
Možnost koupání, půjčení loděk, bobová dráha (750m).
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2. Sportovní vyžití







fotbalové hřiště v Říčkách za kostelem
tenisové kurty jsou u hotelu Říčky a rovněž ve Ski centru Říčky
adventure golf hřiště pod usedlostí Devětsil
letní lanová dráha a možnost zapůjčení terénních kár a koloběžek ve Ski centru Říčky
lanový park Spiders u ski centra Říčky
sportovní areál pro všechny generace v Rokytnici v OH – herní prvky pro všechny věkové kategorie,
antukové univerzální hřiště, hřiště pro malou kopanou, volejbal, basketbal, minigolf, pétanque a stolní
tenis, hřiště pro plážový volejbal
 golf v Nebeské Rybné – šestijamkové hřiště doplněné o tři jamky extrém golfu
 fotbalgolf v Nebeské Rybné
 a další ...

3. Cyklostezky a cyklotrasy
Sedněte na kolo a vyberte si jednu z mnoha cyklistických tras. V Orlických horách si můžete zvolit jak lehké
trasy tak i náročnější či jen pro opravdu zdatné. Mnohé trasy vás zavedou ke kulturním památkám, jako jsou
zámky a zříceniny. Poznat ale můžete i krásnou přírodu v přírodních rezervacích a údolích.
Tip: dojet do skicentra, tam se nechat i s kolem lanovkou vyvést na hřeben. Ušetříte si největší stoupání. A
pak projíždět po hřebeni a následně sjet dolů k apartmánu.
Více na: www.region-orlickehory.cz/cyklotrasy

4. Koupání
Mimo bazénku v Hotelu Říčky jsou v blízkém okolí další možnosti:
 krytý bazén Rychnov nad Kněžnou
 městské koupaliště v Žamberku
 přehrada Pastviny
 bazén a koupaliště Dobruška
 koupaliště Letohrad
V Orlických horách je toho k vidění opravdu hodně. Je zde i čím dál více sportovních a kulturních akcí.
Více na: www.orlickehory.cz.

5. Polsko
Rychle se rozvíjející služby a více zajímavých míst i pro turisty.
Mimo jiných doporučujeme Karlow (stolové hory, Dinopark), Klodzko (historické centrum, pevnost) nebo
Zieleniec (středisko zimních sportů).

ZIMA
Zima v Říčkách je nádherná a poskytuje řadu možností sportovního vyžití jak pro běžkaře, tak i sjezdaře a
milovníky snowboardu.
 Areál Ski centrum Říčky v Orlických horách se nachází na jihovýchodní straně vrchu Zakletý v
nadmořské výšce 740 - 992 metrů nad mořem.
 Vrch Zakletý, respektive křížení turistických cest Pěticestí, které je opodál, je zároveň ideálním
výchozím místem běžkařů na celý hlavní hřeben Orlických hor.
 V blízkosti střediska (cca 150 m) lze zdarma zaparkovat na parkovišti, které má kapacitu 350 osobních
automobilů. Provozní doba je každoročně zpravidla od 1.12. do Velikonoc, a to od 8:00 hodin do 16:00
hodin.
 Celý areál je monitorován kamerovým systémem bez záznamového zařízení.
 Do Ski centra Říčky vás zdarma dopraví ski bus, a to přímo z parkoviště před apartmánovým domem
Mařinka.
Více na: https://www.skiricky.cz/cs/areal

