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Vítáme Vás v Ústí nad Orlicí 

PRŮVODCE MĚSTEM

ukazuj  
Poznejte nejzajímavější 

místa našeho města

Máte zde k dispozici tobogán, skluzavku Kamikadze, 
beach volejbalový kurt, stolní tenis, vodní fotbal, 
víceúčelové sportovní hřiště, prolézačky, skákací 
hrad….

 18. Tábořiště a loděnice v Cakli 

Areál aktivní turistiky se nachází na břehu řeky 
Tichá Orlice v bezprostřední blízkosti cyklostezky 

do Letohradu. Můžete zde vyzkoušet volejbalové 
hřiště, horolezeckou stěnu, dětské Tarzanovo 
hřiště, střelbu z luků nebo sjíždění řeky. Dále je zde 
půjčovna kol, lodí, vodáckého vybavení, turistických 
a horolezeckých potřeb. Tábořiště je od náměstí 
vzdáleno cca 2 km (po modré turistické značce).

 19. Krytý plavecký bazén 

V celém areálu se používá technologie slané vody. 
Můžete zde využít plavecký bazén 25 m, dětský 

bazén se skluzavkou, tobogán, vířivku, parní kabiny, 
relaxační centrum ….

 20. Rozhledna na Andrlově chlumu 

"Stříbrná krasavice"
Současná rozhledna pochází z roku 1996. 
K vyhlídkové plošině ve výšce 35 m vede 183 
schodů, a můžete z ní zhlédnout vrcholky Orlických 
hor, Krkonoš i Jeseníků. Rozhledna je od náměstí 
vzdálena cca 5 km (Křížovou cestou se  

14 kapličkami kolem nově opraveného vodojemu  
- po zelené turistické značce, nebo Řehořovým 
dolem kolem Poustevníkovy studánky - po modré 
turistické značce).

Křížová cesta
Původní křížová cesta byla vybudována v letech 
1753 – 1755 při staré cestě do Litomyšle  
z iniciativy tkalce Augustina Andrese. Nová křížová 
cesta byla postavena v letech 1852 – 1853 a tvoří ji 
14 kapliček. Všechny byly obnoveny roku 1994.

Vznik této publikace podpořil Pardubický kraj.
                                                                                                                       
Turistické informační centrum 
města Ústí nad Orlicí 
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
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 11. Gymnázium 

Pozdně secesní budova s prvky individualistické 
moderny, která byla postavena v letech 1910 -1914 

podle projektu architekta Jana Pacla pro obecnou 
a měšťanskou chlapeckou školu. Součástí školní 
budovy je sokolovna. 

 12. Socha bubnujícího legionáře - Památník odboje 

Památník odboje obětem I. a II. světové války navrhl 
profesor Josef Mařatka. Znázorňuje legionáře-

bubeníka z francouzské fronty, který bubnuje k 
útoku. Odhalení pomníku se konalo 31. května 1925.  

 13. Staré nádraží 

Původní empírová budova byla dílem architekta 
Antonína Jünglinga. Provoz na trati byl zahájen 
v srpnu roku 1845. Jedná se o nejstarší železniční 
budovu na trati Praha-Olomouc. 

 14. Wolkerovo údolí 

Městský park kde najdete dětské hřiště, altánky, 
rybníček. Údolí je od náměstí vzdáleno cca 1 km  
(po žluté turistické značce).

 15. Tkalcovské domky 

Až do konce 19. století v životě značné části 
obyvatel města hrálo význačnou roli domácí 
tkalcovství. V tzv. Podměstí stály typické dřevěné 
přízemní chalupy kryté vysokou sedlovou střechou. 
Dnes jsou státem chráněnou památkou.

 16. Roškotovo divadlo  

Bylo postaveno ve funkcionalistickém stylu 
podle návrhu významného českého architekta 
Kamila Roškota v letech  1935 – 1936. Stavba je 

zmiňována v odborné literatuře  a byla nominována 
v soutěži "10 století architektury" v kategorii stavba 
20. století a je také českou kulturní památkou.

 17. Městský všesportovní areál 

V areálu najdete atletický a fotbalový stadion, 
venkovní posilovnu, běžeckou pilinovku, volejbalové 
a basketbalové hřiště, tenisové kurty, zimní stadion, 
saunu, minigolf, skatepark, bowling …

Aquapark
Byl vybudován na břehu řeky Tichá Orlice 
a leží v blízkosti cyklostezek.

 1. Mírové náměstí 

Historické náměstí s přilehlými uličkami  je jedinou 
památkou  na vznik kolonizačního města ve  
2. polovině 13. století. Domy s podloubím  jsou dnes 
státem chráněnými památkami. 

Mariánský sloup   
Stojí uprostřed náměstí a byl vysvěcen v roce 1739. 
Na podstavci s nápisy a chronogramem se tyčí sloup 
s korintskou hlavicí, zdobenou hlavami andílků, který 
nese sochu Panny Marie. Ta stojí na půlměsíci  
z hadů, tělo má esovitě prohnuté a kolem hlavy 
korunu z dvanácti hvězd.

Budova čp. 7
Byla postavena v roce 1873 jako škola. Znak města 
na budově je dílem místního tkalce  a sochaře Jana 
Čípy. Rekonstrukce byla provedena v roce 2004. 

 2. Radnice 

Stávala na Mírovém náměstí  pravděpodobně již 
od založení města. Po velkém požáru města byla 

v letech 1721 – 1723 na spáleništi staré radnice 
postavena nová barokní budova s podloubím 
otevřeným směrem ke kostelu.

Stará škola
Jednopatrová budova v Kostelní ulici  z roku 1793. 
Nad hlavním portálem je pískovcová rokajová kartuš 
s městským znakem a letopočtem. V budově byla v 
roce 1803 založena Cecilská hudební jednota,  jeden 
z nejstarších pěveckých sborů ve střední Evropě. 

Galerie Pod radnicí 
Výstavní síň v nové části budovy radnice.

 3. Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Jeho dnešní podoba pochází z let 1770 – 1776. 
Stojí v místě původního dřevěného kostela a zvonice. 
Oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie z roku 1776 

pochází  z dílny Jana Dallingera von Dallingen.  
V kostele se nachází uctívaný starý obraz Panny 
Marie Oustecké.

Budova děkanství  
Je jednopatrová barokní stavba z let 1742 – 1748, 
o kterou se zasloužil kněz Jan Leopold Mosbender. 
Ten byl pochován v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie – dnes to připomíná pamětní deska.

 4. Budova Jednoty bratrské 

Nejstarší zachovalá budova ve městě vybudovaná 
v letech 1553 – 1555. Jednotě bratrské byl sbor 
zabrán vrchností – Lichtenštejny a odprodán jako 

obytná budova. Roku 1901 získala obnovená 
Jednota bratrská dům opět do svého vlastnictví. To 
symbolizuje  reliéf beránka s praporem  v kartuši nad 
vstupním portálem. 

 5. Rodný dům Jaroslava Kociana 

Na domě čp. 31 v ulici M.J.Kociana najdeme pamětní 
desku významného českého houslového virtuosa, 

hudebního skladatele a pedagoga, který se narodil 
a žil v Ústí nad Orlicí. Dnes se v Ústí nad Orlicí 
každoročně pořádá mezinárodní Kocianova houslová 
soutěž pro mládež a festival vážné hudby.

 6.  Světelná fontána 

Vodní prvek doprovázený barevnými světelnými 
efekty. Stavba byla realizována v roce 2016.

 7. Malá scéna 

Původně dům katolických spolků, který byl 
slavnostně otevřen v roce 1927 a v padesátých 
letech byl přebudován na loutkové divadlo.  

Později pak na Malou scénu, která byla v roce 2008 
otevřena jako kulturně–společenské centrum. 

 8. Městská knihovna 

Dům čp. 376 řečený Pindulka. Dnešní podobu stavbě 
vtiskla přestavba z roku 1880. Dnes funguje jako 
knihovna pro děti i dospělé. Na zahradě knihovny je 
altán, ve kterém jsou v létě pořádány různé výstavy.

 9. Hernychova vila – Městské muzeum 

Secesní stavbu si nechal v roce 1906 postavit 
Florián Hernych, majitel firmy Jan Hernych  a syn, 
která vlastnila sousední textilní továrnu. 

V budově sídlí Městské muzeum a Kulturně- 
společenské centrum česko-polského příhraničí. 

"Oustecké" betlémy 
V Městském muzeu nalezneme nejstarší figurky 
ousteckých betlémů z 18. a 19. století. 
K nejznámějším pak patří pětimetrový betlém 
Jarolíma Štantejského. Věrným pokračovatelem 
malířské tvorby je Jiří Knapovský, s jehož betlémy 
se lze setkat v muzeích v Ústí nad Orlicí, Vysokém 
Mýtě, Třebechovicích i v Národním muzeu v Praze.

 10. Základní umělecká škola J. Kociana 

Budova ZUŠ Jaroslava Kociana od architekta Karla 
Blanka byla dokončena v roce 2003 a poskytuje 

základní umělecké vzdělávání v jednotlivých 
uměleckých oborech. Je zde  koncertní sál, malé 
divadélko, výtvarné ateliéry, taneční sál, zkušebna 
orchestrální a souborové hry a poslechové studio. 

Park Kociánka
Veřejné prostranství Kociánka vzniklo v centru 
města v roce 2010. Autorem parku je architekt 
Přemysl Kokeš. Najdete zde zelení osázené různě 
velké betonové skruže, fontánu nebo dětské hřiště.


