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DĚKUJEME, 
že dodržujete mimořádná opatření
viz. zadní stana příručky



Ústí nad Orlicí je městem v kraji Podorlicka v půvabném údolí na soutoku řek Tiché Orlice a Třebovky. Leží 
v nadmořské výšce  350 m, 150 km východně od Prahy. Dnes zde žije necelých 15 000 obyvatel. Počátky 
města spadají do druhé poloviny 13. století, kdy se za vlády Přemysla Otakara II. začala rozrůstat stará 
slovanská osada Oustí. Jeho krásný historický střed s téměř pravidelným čtvercovým náměstím s 
podloubími a typickými starými domy je od roku 1991 městskou památkovou zónou. Většina obyvatel se v 
minulosti živila zemědělstvím a domácím tkalcováním. K rozmachu továrenského textilního průmyslu a 
strojírenské výroby došlo v polovině 19. století v souvislosti se stavbou železnice Olomouc - Praha. Ústí 
nad Orlicí má také významnou kulturní tradici. Zasloužily se oni velké muzikantské osobnosti. Za všechny 
jmenujme houslového virtuosa Jaroslava Kociana a violoncellistu Bohuše Herana, jejichž odkaz 
připomínají každoroční mezinárodní hudební soutěže. Ve městě působí jeden z nejstarších pěveckých 
sborů ve Střední Evropě Cecilská hudební jednota. Mezi další významné tradice patří malování a stavění 
betlémů, jejichž počátky bychom našli již v 18. století. V Ústí nad Orlicí se nachází velký sportovní areál s 
fotbalovým a atletickým stadionem, s umělým trávníkem, volejbalovými, basketbalovými a tenisovými 
kurty. Součástí areálu je v roce 2000 vybudovaný Aquapark. Ve městě je dále k dispozici krytý plavecký 
bazén, kluziště, kuželkářská dvoudráha a bowlingové centrum. Nedaleko centra města naleznete 
tábořiště a loděnici v Cakli. Podobně pestrá je i nabídka rekreace v okolí. Navštívit můžete zříceniny hradů 
Lanšperk, Žampach, Potštejn či Litice nad Orlicí, nebo zvolit kratší trasu podél kapličekKřížové cesty 
vedoucí na Andrlův chlum.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Informační centrum města Ústí nad Orlicí
Sychrova 16, Ústí nad Orlicí (Mírové náměstí - přízemí budovy radnice)
+420 465 514 271



Pardubický kraj je území, kde se snoubí nádherná příroda, velkolepá historie, lidský um, úchvatnost hudby 
a sport snad ve všech podobách. V Pardubickém kraji je množství přírodních zajímavostí, památek a 
pamětihodností. Mezi ně patří Chráněná krajinná oblast Železné hory, Chráněná krajinná oblast Žďárské 
vrchy, Chráněná krajinná oblast Orlické hory, oblast Polabí či masív Králického Sněžníku - třetí nejvyšší 
hora ČR (1423 m n.m.). Mezi významné architektonické památky kraje patří například středověké hrady, 
které od 13. století vyrůstaly na příhodných strategických místech kraje. Dominantou Železných hor je hrad 
Lichnice. Jako turistická vyhlídka je vyhledávána zřícenina hradu Oheb. Jižní části kraje vévodí hrad 
Rychmburk. Za návštěvu stojí i zříceniny středověkých feudálních sídel, roztroušené v podhůří Železných 
a Orlických hor. Na Pardubicku tvrz Svojšice, na Ústeckoorlicku Lanšperk, Brandýs nad Orlicí a Žampach, 
na Chrudimsku hrádky Žumberk, Rabštejn a další. Zvláštní pozornost si zaslouží i hrad Košumberk, který 
leží v blízkosti městečka Luže. Nejvýznamnější historické stavební památky v severní části Pardubického 
kraje souvisejí se starým moravským rodem pánů z Pernštejna. Mezi stavby Pernštejnů patří i dva 
mohutné hrady - Litice nad Orlicí a Kunětická hora.

PARDUBICKÝ KRAJ



! Kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1776 s márnicí
! Barokní Děkanství u kostela
! Park za kostelem
! Socha Bičování Krista
! Hernychova vila - dnes budova městského muzea
! Křížová cesta z ulice Jana Štyrsy směrem na Andrlův chlum
! Sousoší Nejsvětější Trojice
! Roškotovo divadlo -  v roce  2017 prohlášeno za národní kulturní památku
! Tkalcovské domky v Zahradní ulici
! Budova gymnázia
! Kostel sv. Petra a Pavla v Knapovci. Kostel byl vystavěn v 1. polovině 19. století na místě starší stavby
! Empírová budova železniční zastávky Ústí nad Orlicí město
! Ojedinělá budova železniční stanice z roku 1874. V roce 2008 byla plánována její demolice v rámci 

výstavby železničního koridoru. Později se ale sdružení „Nádraží nedáme“ podařilo likvidaci stavby 
zabránit a stavba byla roku 2010 prohlášena kulturní památkou. V současné době v části nádražní 
budovy funguje kavárna.

PAMĚTIHODNOSTI

! Ve městě údajně každou noc strašil duch lanškrounského hejtmana Dešvendy (de Sienne). Jednou mu 
místní kantor sebral odložený kabát a uprchl s ním na zvonici. Dešvenda ho pronásledoval a když už ho 
tak tak dostihl, učitel zazvonil na zvon a přízrak se rozpadl v prach.

! Zvon z kostela sv. Petra a Pavla v Knapovci byl kdysi vyhrabán sviní na louce u Dolní Dobrouče, ale 
protože podle nápisu patří do Knapovce, byl tam vrácen.

POVĚSTI



! V roce 1803 zde byla založena Cecilská hudební jednota, nejstarší dosud existující sbor v Evropě.
! Roku 1939 se ve městě otevřela nová nemocnice.
! Od roku 1945 se v Ústí na atletickém stadionu pořádá Ústecký desetiboj, nejstarší meeting desetibojařů 

v rámci ČR. Téhož roku se stalo Ústí nad Orlicí okresním městem.
! V roce 1949 se v Ústí zahájilo klimatologické měření, nejdříve na Andrlově Chlumu, později se měření 

přesunulo do prostoru letiště v Ústí nad Orlicí.
! Rok 1958 byl pro tehdejší obyvatele zajímavý tím, že do kin přišel snímek Kasaři (L. Pešek, J. Pivec, R. 

Hrušínský a další), který se z části natáčel také v Ústí.
! V roce 1963 do městské části Kerthartice dopadl meteorit o velikosti 12x8 cm a váze 1280 gramů, je 

vystaven v Národním muzeu v Praze.
! V roce 1967 zahájila provoz bezvřetenová přádelna, jako první na světe.
! V roce 1997 bylo město zasaženo povodňovou vlnou, nejvíce postižené oblasti byly Kerhartice, Hylváty 

a podměstí.
! 2016 byl rokem, kdy měl v kinech premiéru film Já, Olga Hepnarová (M. Olszańská, M. Šopovská, K. 

Melíšková a další), který se z části natáčel v Ústí nad Orlicí.

ZAJÍMAVOSTI



Zřícenina hradu Lanšperk (7 km)
Původní hrad byl založen zřejmě Přemyslem Otakarem II. v polovině 13. století při kolonizaci krajiny., 
opuštěn byl koncem 16. století. Do dnešní doby se dochovaly zbytky sklepů a příčných zdí paláce, na 
východě je oddělen mohutným příkopem a valem od dnešní vsi. U části zachovalých zdí hradu je přístupná 
vyhlídková plošina, která skýtá krásný výhled do okolí.
+ 420 465 514 271, www.lansperk-sbor.cz
 
Zřícenina hradu Žampach (12 km)
Původní hrad byl postaven ve 2. polovině 13. století, v průběhu třicetileté války byl několikrát vydrancován 
a následně zpustl. Na místě jsou dnes po stranách stopy hospodářských budov, valeně klenutý sklep 
paláce, zbytky vstupní brány a hradeb.
+ 420 604 846 410, www.uspza.cz
 
Zřícenina hradu Brandýs nad Orlicí (12 km)
+ 420 737 869 296, www.hradbrandys.cz
 
Hrad Potštejn (15 km)
Stával na strmém kopci nad Divokou Orlicí, kde se dodnes zachovaly jeho zříceniny. Býval 
nejmohutnějším a nejpevnějším hradem v celém Podorlicku. Mezi jeho majitele patřil Karel IV. A Jiří z 
Poděbrad. Je přístupný s průvodcem.
+ 420 494 546 812, www.potstejn.cz 
 
Hrad Litice nad Orlicí (20 km)
Nachází v podhůří Orlických hor nad stejnojmennou malebnou vesničkou ležící na řece Divoká Orlice.
+ 420 603 232 212, www.hrad-litice.cz

VÝLETY PO OKOLÍ



Zámek Litomyšl (17 km)
+ 420 461 615 067, www.zamek-litomysl.cz
 
Zámek Potštejn (15 km)
Nově zrekonstruovaný zámek Potštejn nabízí mnoho zajímavých atrakcí a kulturních zážitků jako např. 
klasické prohlídky zámeckých interiérů, Bubákov, zábavné prohlídky v barokních kostýmech pro děti i 
dospělé, noční prohlídky s jemně lechtivým nádechem, Pohádkov, zámeckou cukrárnu, ubytování přímo 
na zámku, zámecký park, svatební obřady a mnoho dalšího.
+ 420 494 546 064, www.zamekpotstejn.cz
 
Horákova kaple (8 km)
Kaple je poutní místo ukryto v lese, nedaleko obce Dolní Dobrouč. Postavil ji v roce 1866 Bernard Dušek 
jako poděkování za své opakované uzdravení z těžké nemoci, když pil vodu z vyvěrajícího pramene v 
blízkosti dnešní kaple. Ať přijdete pěšky nebo přijedete na kole, můžete se občerstvit vodou ze studánky a 
odpočívat v altánu na lavičkách v krásném areálu a rozjímat v klidném lesním zákoutí. Odsud můžete 
pokračovat na Lanšperk, do Dolní Dobrouče nebo do Dolního Houžovce. Kaple  je od náměstí v Ústí nad 
Orlicí vzdálena cca 8 km (po červené turistické značce směrem k letišti).
+ 420 465 514 271, www.ustinadorlici.cz
 
Labyrint přírodní bludiště Brandýs nad Orlicí (12 km)
Bludiště inspirované knihou Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce vás srdečně zve na 
návštěvu. Přijďte si zabloudit uličkami z habrů, najděte střed a poté se vraťte zpět, bez toho, aniž byste 
znovu zabloudili.
+ 420 603 239 407, www.brandys-ve-svete.cz

VÝLETY PO OKOLÍ



Cyklostezky mají rovinatý profil. Jsou nenáročné s asfaltovým povrchem o celkové délce cca 40 km. Byly 
vybudovány v letech 2007-2009 a jsou chloubou celého regionu. Můžete pohybovat na kole, bruslích nebo 
pěšky. Na cyklostezkách narazíte na informační tabule a odpočívadla s dětskými prolézačkami. Na všech 
trasách je možnost se občerstvit.

Ústí nad Orlicí – Letohrad – Žamberk   (ozn. T 18, 20 km)
cyklostezka vede údolím řeky Tichá Orlice. Z Ústí nad Orlicí projedete vodáckým tábořištěm Cakle, kde se 
můžete občerstvit v bufetu (dětské hřiště a volnočasové aktivity). Dále budete pokračovat přes Lanšperk., 
zde je možná také zastávka v bufetu u cyklostezky. Pokračujete směr Valdštejn (odpočívadlo s dětskými 
prolézačkami) do Letohradu. Odsud pojedete přes Lukavice do Žamberka. Pro in-line je vhodný zejména 
úsek Ústí nad Orlicí – Letohrad (nástup např. tábořiště Cakle nebo Sporthotel Tichá Orlice. Končíte u 
odpočívadel před Letohradem). 

Ústí nad Orlicí – Česká Třebová (ozn. T 4061, 10 km)
cyklostezka vede údolím řeky Třebovka převážně po místních komunikacích. Z Ústí nad Orlicí projedete 
Hylváty, zde můžete navštívit Měšťanský pivovar s výbornou cukrárnou. Dále  budete pokračovat přes 
Dlouhou Třebovou (odpočívadlo s dětskými prolézačkami ) do České Třebové. Pro in-line nevhodná. 

Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí - Choceň (ozn. T 18, 15 km)
cyklostezka vede překrásným údolím řeky Tiché Orlice s vysoko se zvedajícími skalnatými svahy. Z Ústí 
nad Orlicí pojedete přes Kerhartice (odpočívadlo) do rekreační osady Klopoty (odpočívadlo s dětskými 
prolézačkami). V Klopotech se můžete občerstvit v bufetu U Pildy. Pokračujete do Brandýsa nad Orlicí, kde 
je možno vyzkoušet přírodní labyrint - bludiště. Poté projedete přírodním parkem Peliny až do Chocně.  
Pro in-line vhodná v celém úseku (nástup např. Kerhartice - odpočívadlo).

CYKLOTURISTIKA



Trasy KČT  
Krásy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí poznáte při pěších toulkách po značených trasách KČT. Jejich síť 
vede po území města a je dobře napojena na dálkové trasy do okolí.
Východiskem turistických tras je autobusové nádraží v Ústí nad Orlicí.
 
PO ČERVENÉ 
0419 - Ústí nad Orlicí BUS - Oldřichovice 1 - Nad letištěm 3 - Strážný 7 - Horákova kaple 9 - Dolní Dobrouč 
12 - Vápenky 15 - V Ráji 17 - Letohrad nám. 20

0455 - Ústí n. Orl. BUS - Kerhartice 2 - Háje 5 - Říčky 6 – Pod Klopoty 9 - Bezpráví 10 - Řadov 12 - pomník J. 
A. Komenského 14 - Brandýs n. O. nám. 15
 
PO MODRÉ
1907 – Ústí nad Orlicí BUS  - tábořiště Cakle 2 - Černovír 5 - Pod vyhořelým srubem 7 - Lanšperk kaple 9 - 
Horákova kaple 12 - Dolní Houžovec 13 - Třebovské stěny 17 - Skuhrov 19 - U Floriana 22 - Čes. Třebová 
nám. 23

1908 - Ústí n. O. BUS – Ústí n O. město (žst) 1 - Řehořův důl 2 - Andrlův chlum Zabitý 3 - Řetová 5 - Na 
Mandlu 6 - U Antoníčka 7 - Vyvažadla 8,5 - Vlčkov 13 (díle možno směr Litomyšl)

1910 - Ústí n. O. BUS - U Panského mlýna 1 - Říčky 5 - Klopoty 6 - Dobrá Voda 7 - Rviště 9 - zřícenina hradu 
13 - Brandýs n. O. nám. 14
1911 - Ústí n. O. BUS - Mendrik 0,5 - Loučení 3 – Janderova vyhlídka 4 - Řetůvka 6 - Hrádek 8,5 - Pod 
Lysinou 9,5 - Sudislav 13,5 - Orlík 14,5 - J. A. Komenský 15,5 - Brandýs n. O. nám. 16

PĚŠÍ TURISTIKA



PĚŠÍ TURISTIKA
PO ZELENÉ 
4232 - Ústí n. O. BUS - Dolní Libchavy žst 1,5- tábořiště Cakle 2 - Na Tiché Orlici 3 - Lanšperk 7 - Nad 
Kočtinou 8 - Dolní Dobrouč žst 12 - Valdštejn 13 - Šušek 14 - Písečná 16 - Žamberk nám. 21

4294 - Ústí n. O. BUS  - Mendrik 1 - Křížová cesta 3 - Andrlův chlum chata 4 – U Zabitého 5 - Kozlovec 6,5 - 
Pod Kozlovcem 8,5 - Přívrat 11 - Zhořský kopec 13 - Nad Svinnou 14 - Kozlovský kopec 16 (dále možno 
směr Česká Třebová) 
 
PO ŽLUTÉ 
7300 - Ústí n. O. BUS - Oldřichovice 1 - Na Tiché Orlici 2 – Údolí Sejfů 3 - Nad Humperkem 7 - Hlavná 11 - 
Žampach odb. na hrad 12,5 - Písečná 14 - Kozinec 16 - Dlouhoňovice 19 - Žamberk 21

7300 - Ústí n. O. BUS – U Panského mlýna 1 -  Ústí n O. Hl. nádr. (žst) 2 – Kerhartice 2,5 – Nad Vlčím dolem 
4 – Andrlův chlum chata 5

7328 - Ústí n. O. BUS - Dukla 1,5 - Knapovec 5,5 - Horní Houžovec 7 - Třebovské stěny 10 - Skuhrov 11 - 
Pod Palicí 14 - Srnov 18 - Rybník 20 - Česká Třebová 22



LÉTO V ÚSTÍ
Fotbalový areál          
víceúčelové sportovní hřiště, atletický stadion, běžecká pilinovka.  
ul. Q. Kociana, +420 731 803 160, www.fotbal-ustinadorlici.cz
 
Areál TJ Sokol
venkovní posilovna, volejbalové hřiště.
ul. Q. Kociana, + 420 777 714 166, www.sokoluo.cz
 
Tenisový klub  
tenisové kurty, nafukovací hala, občerstvení.
ul. V Lukách, + 420 602 472 374, www.tkuo.com
 
Krytý zimní stadion  
v letních měsících možno využít na in-line hokej, bandy hokej a florbal.
ul. Q. Kociana, + 420 734 353 473, www.bazenusti.cz
 
Aquapark  
k dispozici je tobogán,  beach volejbalové hřiště, stolní tenis, vodní fotbal, víceúčelové sportovní hřiště, 
venkovní posilovna, minigolf, nízká horolezecká stěna, dětské hřiště, skákací hrad, občerstvení …
ul. V Lukách, + 420 608 553 305, www.bazenusti.cz
 
Sportovní areál a vodácké tábořiště Cakle    
k dispozici je beach volejbalové hřiště, horolezecká stěna, dětské hřiště, půjčovna kol, lodí, vodáckého 
vybavení,  horolezeckých potřeb, úschovna zavazadel, občerstvení. 
Staré Oldřichovice 134, + 420 604 644 418, www.cakle.cz



LÉTO V ÚSTÍ
Sportovní areál Hylváty    
tenisové kurty, beach volejbalové hřiště, víceúčelové sportovní hřiště, dětské hřiště …
ul. Pod Lesem 47, Hylváty,  + 420 606 165 949, www.sokol-hylvaty.wgz.cz 
 
Sportovní areál Kerhartice     
víceúčelové sportovní hřiště, dětské hřiště, fotbalové hřiště, tenisové kurty, beach volejbalové hřiště, 
občerstvení …
ul. Sokolská 120, Kerhartice, + 420 776 583 232, www.sokol.kerhartice.com
 
Park Kociánka
veřejné prostranství Kociánka vzniklo v centru města v roce 2010. Najdete zde zelení osázené různě velké 
betonové skruže, fontánu nebo dětské hřiště.

Park Wolkerovo údolí
se nachází se mezi sídlišti Štěpnice a Dukla. Uprostřed údolí najdeme informační tabule, na kterých se lze 
dočíst o místní floře a founě. Dále altánky, rybníček a dětské hřiště.  Údolí představuje komplex vlhkých a 
sušších svahových luk a několika mokřadů nacházejících se v erozí vytvořeném údolí s protékajícím 
potokem. Park je od náměstí vzdálen cca 1 km (po žluté turistické značce).  
ul. Wolkerova, + 420 465 514 271, www.mojeorlickehory.cz

Park Československých legií
je nedaleko vlakové zastávky Ústí nad Orlicí – město. Najdete zde památník s deskou a znakem 
Československé obce legionářské, fontánu a lavičky. V roce 2018 zde byla vysazen památný strom ke 
100. výročí vzniku republiky.



ZIMA V ÚSTÍ
Sportcentrum RIO
Moderní cvičení pro celé tělo. Jednotlivé hodiny vedou zkušení instruktoři, kteří vám představí způsoby 
cvičení. Indoor cycling, Alpinning, TRX, Flowin, Kruhový trénink, Fitbox.
Polská 1360 (krytý bazén), + 420 777 673 359, www.bazenusti.cz, www.facebook.com/tepvos
 
Fitness Faynfit
Polská 1308 (Nová Louže), + 420 737 647 798, www.faynfit.cz
 
Minigolf Šnyt
15 unikátních drah na jedné ploše, netradiční uspořádání v rámci ČR, přístupné pouze z restaurace Šnyt
Polská 1308 (Nová Louže), + 420 468 009 021, www.skateparkustinadorlici.cz
 
Skate park
Největší skate hala v ČR pro skateboarding, in-line, BMX a freestyle koloběžky s celoročním provozem.
Vstup z ulice Královéhradecká, areál Prefa vedle prodejny Kamody. Vnitřní hala se 40 překážkami.
Královéhradecká 444,  + 420 731 473 409, www.skateparkustinadorlici.cz, 
www.facebook.com/skateparkustinadorlici.cz
 
Solná jeskyně
Je vybudována ze solných bloků zhotovených ze soli z Mrtvého moře, himalájských solných krystalů a 
jodo-bromových solí z Polska. Pro 7 osob.
Mírové náměstí 22, + 420 720 278 899, www.solnajeskyne-uo.cz



ZIMA V ÚSTÍ
Krytý plavecký bazén
Technologie slané vody bez standardního chlórování. Plavecký bazén délky 25m, dno (105 – 170 cm), 
teplota vody cca 28 °C. Velký relaxační bazén s hydromasáží a vzduchovou masáží, solární louka, 
infrasauna. Tobogán dlouhý 84 m, vířivka pro 5 osob, parní kabiny s teplotou 40 °C a 45 °C, dětský bazén s 
chrličem a skluzavkou, solárium s vibra systémem, občerstvení s výhledem do haly plaveckého bazénu.
Polská 1360, + 420 734 353 475, www.bazenusti.cz, www.facebook.com/tepvos
 
Kluziště – krytý zimní stadion
V zimních měsících (listopad – březen) bruslení, broušení bruslí, možnost vyhrazení prostoru pro skupiny.
+ 420 608 553 305 (zimní provoz) www. bazenusti.cz, www.facebook.com/tepvos
 
Kuželkářská dvoudráha
Za Vodou 47, + 420 468 009 033
 
Bowlingové centrum Radava
8 bowlingových drah
V Lukách 1515, + 420 465 529 477 – 9, www.radava.cz
 
Sauna
Suchá finská sauna s kapacitou 30 míst, ochlazovací bazén s ledovou vodou z hloubkového vrtu, venkovní 
terasa, odpočívárna. Možnost využití služeb maséra.
V Lukách 135, + 420 774 673 365, www.bazenusti.cz, www.facebook.com/tepvos
 
Fitness Athletic club UNO
T. G. Masaryka 897 (hotel UNO),  + 420 465 557 210,  www.fitness-uno.cz



STRAVOVÁNÍ - RESTAURACE
Snídaně, svačina, drobný oběd či večeře - KONZUM CAFE
přímo v areálu nákupního centra Nová Louže
Provozovna KONZUM CAFE je zcela novým konceptem kavárny a rychlého občerstvení, které pro své 
zákazníky představil Konzum právě v galerie Nová Louže.  Moderní prostředí kavárny nabízí zákazníkům 
občerstvení a zároveň relaxaci. V provozovně KONZUM CAFE mají zákazníci  možnost občerstvit se 
studenými a teplými nápoji, saláty, panini či si v klidu vychutnat svůj oblíbený zákusek. Kávu nám dodává 
lokální pražírna a je od FAIR TRADE družstev z Bolivijských hor. Je pěstována v  režimu organics, tedy 
pouze cestou přírodních hnojiv, bez chemie a pesticidů, atd. U lahodné kávy u nás můžete surfovat na 
internetu přes FREE Wi-Fi.

Provozní doba: 
pondělí - pátek 6:30 - 20:00 hodin, sobota - neděle  7:00 - 20:00 hodin
www.konzumuo.cz

Oběd, večeře - RESTAURACE ŠNYT
přímo v areálu nákupního centra Nová Louže
Unikátní restaurace konceptu ŠNYT nabízí klimatizovaný prostor o kapacitě 150 míst a její součástí je i 
salonek pro pořádání soukromých akcí. V moderně vybavené kuchyni pro vás denně připravujeme čerstvá 
jídla z potravin od regionálních dodavatelů. V nabídce máme 7 druhů prvotřídně ošetřených čepovaných 
piv dodávaných Pivovary Lobkowicz, a.s., jejichž mottem je „Návrat k tradici“.
 
Provozní doba: 
Pondělí - pátek 10:30 - 22:00 hodin, sobota  11:00 - 24:00 hodin, neděle  11:00 - 20:00 hodin
www.snytnovalouze.cz, tel. +420 468 009 021



STRAVOVÁNÍ - RESTAURACE
RESTAURACE  ZASTÁVKA
Lochmanova 1203, Ústí nad Orlicí 
Provozní doba: 
pondělí - neděle 11:00 - 21:00 hodin
tel. +420 704 378 219

CHAPLIN RESTAURANT
Letohradská 1363, Ústí nad Orlicí 
Provozní doba: 
pondělí - neděle 11:00 - 21:00 hodin
tel. +420 777 087 778

RASTAURACE ŠNYT
Polská 1308, Ústí nad Orlicí 
Provozní doba: 
pondělí - čtvrtek10:30 - 22:30, pátek  10:30 - 24:00, sobota 11:00 - 24:00, neděle 11:00 - 21:30 hodin
www.snytnovalouze.cz, tel. +420 468 009 021

SPORTHOTEL TICHÁ ORLICE
V Lukách 1362, Ústí nad Orlicí 
Provozní doba: 
pondělí -  pátek 10:00 - 22:00, sobota 11:00 - 24:00, neděle 11:00 - 21:00 hodin
www.sporthotel-tichaorlice.cz, tel. +420 465 322 764 



UBYTOVACÍ ŘÁD
1. Tento ubytovací řád platí pro MINIHOTEL NOVÁ LOUŽE, 

provozovatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, 
IČO: 00426261, se sídlem Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, PSČ 562 01, Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Ústí nad Orlicí je zapsána ve Spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl L, vložka 39614 (dále jen „ubytovatel“). Identifikační číslo provozovny: 1010243250.

2. Každá ubytovaná osoba (dále jen „host“) je povinna se při příjezdu zapsat u pracovníka Minihotelu a 
prokázat věrohodně svoji totožnost minimálně v rozsahu údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, 
datum narození, číslo průkazu totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas. Host, který je 
povinen být pro vstup do ČR vybaven vízem je povinen se platným vízem prokázat. V případě, že 
host odmítne předložit osobní doklad, Minihotel mu není povinen poskytnout ubytování.

3. Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem 
Minihotelu. Platba na fakturu je možná, je-li předem zaslána objednávka a zaplacená záloha v 
požadované výši. Za ubytování a poskytnuté služby host platí v den příjezdu hotově.

4. Ceník platných cen za ubytování a jednotlivých služeb je k dispozici na vyžádání u pracovníka 
MiniHotelu nebo na www.cckuo.cz.

5. V mimořádných případech, po projednání s hostem, může Minihotel nabídnout hostu jiné 
ubytování, než bylo původně sjednáno. Minihotel v tomto případě vždy přihlíží k tomu, aby se nová 
nabídka podstatně nelišila od potvrzené objednávky a byla dodržena odpovídající kategorie.

6. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu Minihotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve 
kterém byl ubytován původně.



UBYTOVACÍ ŘÁD
7. Není-li ujednáno jinak, je každému hostu rezervován pokoj v den plánovaného příjezdu od 14.00 do 

20.00 hodin sjednaného dne začátku ubytování. Eventuální pozdní příjezd musí být předem 
ohlášen. Nedostaví-li se host k ubytování nejpozději do 20.00 hodin prvního dne ubytování a 
nepožádá-li v této lhůtě alespoň telefonicky o zachování rezervace pokoje, není Minihotel povinen 
dále rezervovat příslušný pokoj a je oprávněn využít jej jinak.

8. V den příjezdu je pokoj k dispozici od 14.00 hodin. V den odjezdu je host povinen pokoj 
odevzdat do 10.00 hod. Možnost pozdějšího odjezdu závisí na obsazenosti Minihotelu a tato 
služba je zpoplatněna.

9. Host, který se ubytuje před 7:00 hodinou ranní a host, který požaduje ubytování před 12:00 hodinou, 
jehož pokoj nemohl být z tohoto důvodu předešlou noc využit, uhradí Minihotelu cenu ubytování též 
za celou předcházející noc.

10. Při ztrátě hotelových klíčů, je Minihotel oprávněn účtovat náklady na výměnu zámku ve výši 1 000,- 
Kč.

11. Za veškeré cennosti, klenoty, peníze a jiné věci Minihotel neodpovídá. Minihotel nedisponuje 
hotelovým trezorem.  Ke všem případům ztráty bude přivolaná Policie ČR.

12. Pokud je zjevné, že je host pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek nebo je podezřelý z vážné 
přenosné choroby, je Minihotel oprávněn mu odmítnout ubytování.

13. Z bezpečnostních důvodů není povoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varná 
konvice). Výjimkou jsou pouze elektrické spotřebiče, sloužící k osobní hygieně (např. holicí 
strojky, kulmy, atd.) Nabíječky na mobilní telefony a notebooky. To vše za předpokladu, že 
tyto spotřebiče nemají žádné technické vady a splňují veškeré atesty a homologace dle 
právních předpisů ČR anebo EU.



UBYTOVACÍ ŘÁD
14. Hoteloví hosté nejsou oprávněni přemísťovat žádné zařízení a provádět zásahy do elektrické sítě a 

zařízení umístěných na pokoji (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.).

15. Je zakázáno rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm ve všech prostorách Minihotelu. 
Každý host je povinen dodržovat všechny bezpečnostní a protipožární předpisy.

16. Minihotel je nekuřácký včetně všech přilehlých prostor. Host je povinen tuto skutečnost 
respektovat, v případě, že toto ustanovení bude porušeno, je Minihotel oprávněn účtovat 
pokutu až ve výši 2000,- Kč za účelem speciálního úklidu a čištění.

17. Po celém objektu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně, střelivo a výbušniny. Držet, vyrábět či 
přechovávat omamné či psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu 
předepsáno lékařem.

18. Vchod i odchod z Minihotelu je hostům Minihotelu umožněn nepřetržitě. 

19. Host je povinen vždy při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji všechny vodovodní uzávěry, zhasnout v 
pokoji a jeho příslušenství světla a uzavřít okna a dveře. 

20. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých osob ani na 
pokoji, ani v ostatních prostorech Minihotelu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech 
prostorách Minihotelu. Za škody, které děti bez dozoru způsobí, jsou odpovědni jejich zákonní 
zástupci, resp. osoby, které nad nimi měly vykonávat dohled.

21. Hosté jsou oprávněni využívat bezplatné bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím wi-fi free 
v prostorech Minihotelu.

22. V době od 22.00 hod. do 6:00 hod. jsou hosté povinni dodržovat noční klid.

23. Hosté jsou povinni chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození a 
odcizení.



DO PROVOZOVNY
VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ

DO SPOLEČNÝCH PROSTOR 
VSTUPUJTE JEN S OCHRANOU 
ÚST A NOSU

DODRŽUJTE ROZESTUPY

POUŽIVEJTE DEZINFEKCI

zvladnemeto#

POKYNY PRO 
SPOLEČNÉ PROSTORY

DĚKUJEME



Provozovatel:
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí
Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí
Tel.: 775 765 659
Identifikační číslo provozovny: 1010243250

www.cckuo.cz
ustinadorlici@cervenykriz.eu


