
 Naučná stezka okolo Cakle 
 
GPS  49°59'6.113"N, 16°24'21.667"E
Tel. +420 603 772 985, www.kcthoral.cz

Stezka je dlouhá 4,5 km. Začíná a končí v areálu vodáckého tábořiště  
v Cakli na břehu Tiché Orlice. 

Zprvu stezka vede po lesní pěšině, později po cyklostezce. Na trase na-
razíte na 6 informačních tabulí (Slepé rameno řeky, Živočichové řeky, 
Opukové skály, Záplavové louky, Geologická minulost, Místní historie), 
na kterých jsou uvedeny zajímavosti o historii Cakle, místní floře a fauně.

 Turistický poznávací okruh 

Areál aktivní turistiky – Cakle je součástí Turistického poznávacího okru-
hu městem Ústí nad Orlicí (zastavení č. 11).  Celková délka okruhu je 14 
kilometrů a provede vás nejen centrem města, ale až k rozhledně na An-
drlově chlumu. 

Absolvovat ho můžete pěšky i na kole. Každé z dvanácti zastavení je 
opatřeno informační tabulkou s popisem daného místa a schématickou 
mapkou celého okruhu. 

Leták s popisem trasy a mapkou je k dispozici v Turistickém informačním 
centru města Ústí nad Orlicí.

 Areál aktivní turistiky Cakle 

Turistická základna KČT
Odpočinkový areál a vodácké tábořiště
Klub českých turistů
Tel.: + 420 604 644 418, +420 724 778 286
www.cakle.cz
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 Lokalita 

Staré Oldřichovice 134,  GPS  49°59'6.113"N, 16°24'21.667"E

Na severním okraji města Ústí nad Orlicí leží část Staré Oldřichovice. 
Touto oblastí protéká řeka Tichá Orlice, která byla vždy využívána k pro-
vozování vodních sportů. 

 V roce 1997 zde Klub českých turistů Horal vybudoval turistické táboři-
ště a nazval jej Cakle. 

Jméno místa pochází z příjmení Jana Cágla, ten na počátku 15. století 
spravoval dolní část Libchav, kterou se Starými Oldřichovicemi dělí řeka. 

Tábořiště Cakle je od náměstí v Ústí nad Orlicí vzdáleno cca 2-3 km (po 
žluté nebo modré turistické značce), lze sem dojet autem a poblíž je také 
vlaková zastávka Libchavy. 

Je to klidné romantické místo vhodné zejména pro rodiny s dětmi. Leží  
v bezprostřední blízkosti cyklostezky z Ústí nad Orlicí do Letohradu, kte-
rá vede krásnou krajinou podél Tiché Orlice. 

Cyklostezku mohou využít jak pěší, cyklisté tak i in-line bruslaři. 
Řeku Tichá Orlice mohou sjíždět i méně zkušení vodáci a rodiče s dětmi.

 Služby a vybavení 

Tábořiště je během roku v provozu od 1. 4. do 31. 10. Nabízí ubytování  
v turistické ubytovně (celoroční provoz), přespání v tee pee, vlastním stanu 
nebo karavanu.
Využít zde můžete kvalitní hygienické zázemí, toalety a umývárny se spr-
chami. Také je možno použít elektrickou přípojku, ohniště, gril či vařič.
 
V areálu tábořiště je bufet s občerstvením, klubovna, půjčovna horských 
kol, lodí, vodáckého vybavení, turistických a horolezeckých potřeb. K dis-
pozici je úschova zavazadel a jízdních kol.

 
 Aktivity 

Ze sportovních aktivit si zde můžete např. vyzkoušet beach volejbalové 
hřiště, umělou horolezeckou stěnu s via ferratou (možnost zapůjčit po-
třebnou výbavu a zajistit výcvik s instruktorem). 

Nesmíme zapomenout na venkovní posilovnu, dětské Tarzanovo hřiště, 
střelbu z luků, slackline, ruské kuželky, sjíždění řeky nebo koupání v řece.

V Cakli se pravidelně pořádají různé kulturní a sportovní akce: např. 
hudební festival Janouškovo Ústí, Open Air festival Cakle, pálení čaroděj-
nic, dětský den, cyklistická akce Lanšperským panstvím.


