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Projekt Dovybavení infrastruktury služeb cestovního ruchu města Ústí nad Orlicí vytváří nový 
turistický produkt vybavení infrastruktury služeb cestovního ruchu. Ve městě a okolí dojde 
k vybavení infrastruktury celkem na 5 nových lokalitách a obnově 2 tradičních 
odpočinkových míst s doprovodnou infrastrukturou podporující udržitelný rozvoj cestovního 
ruchu - studánky a máchadla.  
 
Vzhledem k bohaté nabídce aktivních programů města Ústí nad Orlicí je stávající vybavenost 
základní a doprovodnou infrastrukturou zcela nedostačující. Odpočinková místa pro turisty 
nevyužívají nabízený potenciál vyhlídkových míst a klidných zákoutí nejbližšího okolí města.  
 
Projekt reaguje na tento nedostatek rozšířením a zkvalitněním vybavení infrastruktury služeb 
cestovního ruchu, vybudováním nových odpočinkových míst pro turisty a obnovou 
zchátralých nebo zaniklých odpočinkových míst s dlouholetou tradicí. V rámci realizace bude 
vybaveno nebo obnoveno celkem 7 odpočinkových míst – z toho 1 dětské hřiště, 1 venkovní 
fitness park, 1 odpočívka se studánkou, 1 máchadlo a 3 nové lokality se základní 
infrastrukturou.  
 
Projekt je zaměřen na cílové skupiny, pro které je účast na cestovním ruchu obtížná – děti do 
15 let a teenagery, rodiny s dětmi a seniory. Realizace projektu jim umožní prostřednictvím 
vhodně umístěné infrastruktury u zpevněných cest zapojit se do cestovního ruchu (součástí 
vybavení jsou herní prvky pro děti do 15 let, atraktivní crossfit prvky pro teenagery, lavičky 
v úvodní části vycházkového okruhu pro seniory a osoby se sníženou pohyblivostí, obnova 
historických odpočinkových míst s výsadbou lip, se studánkou a máchadlem). 
 
Důležitou součástí projektu je marketing vytvořeného produktu. Jeho výstupy jsou 
propagační leták, minivizitky, webová prezentace a články v tisku.  
 
Projekt realizuje město Ústí nad Orlicí za přispění finančních prostředků Ministerstva pro 
místní rozvoj.  
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