
31,8 soutok Tiché a Divoké Orlice; 
Albrechtice n. O.

31,6  ][ ž; Albrechtice n. O.
31,1          v 2,6 m; Albrechtice n. O.
30,0  Vodácko-turistické centrum RAMPA sport;

Týniště nad Orlicí
29,9 ][ s; Týniště nad Orlicí
25,6  ][ s; Petrovice
22,8     ; Petrovičky
18,2  ][ s, 200 m vp ; Štěnkov
15,7  ][ s, 150 m ; Krňovice

// Vhodné místo k začátku / konci plavby
15,7 vl 100 m Skanzen Krňovice, 
15,7 vp 1,9 km Třebechovické muzeum betlémů
14,7   Dědina; Třebechovice pod Orebem

12,7 ][ s; Nepasice
12,0  ; Nepasice
9,2 ][ s vpravo za mostem dřevěné kotviště;  

Blešno // Vhodné místo k začátku / konci plavby  
6,8 ][ s, za ním zbytky jezu; Svinary
5,1  Stříbrný potok; Malšová Lhota
2,9  v 2,4 m; Hradec Králové
2,7  RSC Slezká plovárna 

// Vhodné místo k ukončení plavby
2,6 ][ c; Hradec Králové
1,9 ][ s; Hradec Králové
1,4 ][ s; Hradec Králové
0,6  , v 2,8 m, ][ s; Hradec Králové
0 soutok s Labem; Hradec Králové 

Význam použitých znaků v kilometráži

Další informace na www.slezskaplovarna.cz a www.rscvodackapujcovna.cz

Další veřejný výstup cca 100 m po proudu vlevo hned za železným mostem.

 

Pozor! Nebezpečí

Tel.: +420 602 539 912 nebo +420 775 591 733
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Celý „Vodácký průvodce po řece Orlici“ ke stažení zde

Kilometráž Orlice

VÝSTUPNÍ MÍSTO 
RSC SLEZSKÁ PLOVÁRNA



Přírodním parkem
do Hradce Králové
Tento výlet je zaměřený na  poznání posledních 
kilometrů Orlice, než smísí své vody s  řekou 
Labe. Výchozím bodem je obec Krňovice, která 
je známá díky Podorlickému skanzenu. Lodě 
dáme na  hladinu v  blízkosti silničního mostu 
a  vyplouváme vpřed. Přestože jsme jen 10 km 
před Hradcem Králové, většinou budeme plout 
v  liduprázdné divočině. Poklidný tok Orlice zde 
výrazně meandruje a  vytváří tak nesčetná zátiší.  
Tu uvidíme písčitou pláž, tu strmý břeh se strženým 
stromem a dál se otevře výhled na kvetoucí louku.

První kontakt s  civilizací zažijeme při proplouvání 
kolem obce Nepasice, na kterou nás upozorní že-
lezobetonový most. Po chvíli se opět začneme do-
mům stále více vzdalovat. Teprve hučení vody nás 
přiměje ke  zvýšení ostražitosti. Na  pravém břehu 
mineme slepé rameno a  za ním nás čeká stupeň 
z kamenného shozu. Za vyššího stavu vody je sjízd-
ný, při nízkém stavu jej bude nutné přenést. Nejlépe 
po levém břehu. Pak opět vplujeme do divočiny za-
hrnuté do přírodního parku Orlice. Míjíme krásné 
písčité pláže i hustým porostem pokryté břehy, až 
nám železný most u  obce Blešno připomene, že 
se blížíme k městu. Louky a pastviny vystřídají první 

pole, která brzo nahradí domy, chaty a  zahrady. 
Za  železným mostem spojujícím Svinary se cha-
rakter krajiny změní v  kulturní, obydlenou oblast. 
Za mostem se řeka rozlévá do široké laguny, kde se 
dá dobře přistát na levém břehu a výlet ukončit. Je 
zde dobrá přístupnost auty a nedaleko se nachází 
i zastávka MHD.

Ti, kteří toho ještě nemají dost, mohou pokračovat. 
Tok řeky stále zpomaluje, a tak začínáme pádlovat. 
Vodu v  řece zadržuje mohutný Malšovický jez 
s  vodní elektrárnou. Zvolna k  němu připlouváme, 
na  levém břehu míjíme slepé rameno, kde se na-
chází Městská loděnice. Jez přenášíme po  levé 
straně. Plavbu můžeme následně skončit u mostu 
„Klapák“, který vidíme před sebou. Výlet se tím pro-
dloužil asi o 4 km. Přistát se dá na levém i pravém 
břehu, kde se nachází další loděnice a Rekreační 
a sportovní centrum Slezská plovárna. Pokud 
máte chuť, můžete se i  projet pod elektrárnou 
v mírných proudech ve slalomové trati, pokud zde 
právě neprobíhá trénink slalomářů.

Start: Krňovice, most (15,7 km)

Cíl: Hradec Králové - Svinary, most (6,8 km)

Náročnost: ZW

Sjízdnost: Celoročně

Délka úseku: 8,9 km / cca 2,5 hod

X

75 m

X
50 m

Jez č. 3: Nepasice, stupeň z kamen. shozu, ř. km 12; 
Pozor, ostré kameny! Sjízdné za vyššího stavu vody. Peřeje! 
Přenést po levém břehu.

Jez č. 2: Malšovice, ř. km 2,9, výška: 2,4 m;
Jez s vyrovnávací hrází, nesjízdný, přenést po levém břehu.

Výlet č.9, Spojená Orlice II.
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1) Skanzen Krňovice

Skanzen Krňovice soustřeďuje architektonické 
a  technické památky regionu Královéhradecka 
a podhůří Orlických hor a Podkrkonoší. Objekty jsou 
přenášené z původních lokalit, kde jim hrozil zánik, 
ale vznikají i  rekonstrukce nedochovaných staveb 
dle původní dokumentace. Návštěvníkům se tak 
nabízí srovnání historických staveb po staletích uží-
vání a  jejich stavem tak, jak vypadaly v době svého 
vzniku. Používané stavební materiály jsou typické pro 

regionální stavitelství – dřevo, opuka a cihly v nejrůz-
nějších kombinacích. Nechybějí ukázky dobových 
řemesel, strojů a  pracovních nástrojů potřebných 
k životu předešlých generací.

2) Třebechovické
Muzeum betlémů
V současné době spravuje muzeum městské sbírky 
a sbírkový fond betlémů. Sbírku betlémů tvoří více 
než 300 exemplářů zhotovených z  nejrůznějších 
materiálů pocházejících z tradičních i netradičních 
betlémářských oblastí. Nejcennějším exponátem 
je Proboštův mechanický betlém, který je více než 
sto let starý a  vyjma kovových zvonků, kožených 
řemenů a měchu kukačky je celý vyroben ze dřeva, 

a to včetně převodových kol a hřídelí mechanismu. 
Obsahuje na dva tisíce vyřezávaných dílů a figurek 
uváděných do pohybu ojedinělým mechanismem. 
Nejvzácnějším předmětem městských sbírek je 
ručně psaný Literátský graduál z r. 1559. 

Zajímavosti na trase

GPS: 50°11‘25.116“N, 15°58‘55.740“E

Vzdálenost od řeky: 200 m

Říční kilometr: 15,7 Tichá Orlice

Otevřeno: Sezónně (květen až říjen)

Kontakt: tel.: 603 510 169, www.krnovice.cz

GPS: 50°12‘4.579“N, 15°59‘39.001“E

Vzdálenost od řeky: 1,35 km

Říční kilometr: 15,7 Tichá Orlice

Otevřeno: Celoročně

Kontakt: tel.: 602 795 823, www.betlem.cz

RSC Slezská plovárna 
Hradec Králové
GPS: 50°12‘40.118“N, 15°51‘27.427“E
Vzdálenost od řeky: 0 m
Říční kilometr: 2,7 Orlice
Otevřeno: Sezónně
Kontakt: tel.: 721 251 573, 
slezskaplovarna.cz, rscvodackapujcovna.cz

Půjčovna vodáckého vybavení, pronájem kabinek, skla-
dové prostory, možnost pronájmu areálu pro společen-
ské či firemní akce, výst. místo pro vodáky, závodní akti-
vity – slalom, kayaking, rafting, vodní turistiku a expedice. 

Firmsport 
Hradec Králové
GPS: 50°11‘47.962“N, 15°50‘28.101“E 
Říční kilometr: 2,7 Tichá Orlice
Otevřeno: celoročně
Kontakt: tel.: 777 824 846, www.firmsport.cz

Půjčovna lodí a vodáckého vybavení. Možnost dopravy 
vodáckého materiálu na předem dohodnuté místo. 

Služby na trase




