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VERZE 6/2011
Úvod
Tento průvodce je hlavně doplňkem k mým trasám (ondra-pdvyv.wz.cz). Předpokládá se, že si
zde nějaký objekt vyberete a následně si k němu najdete některou z tras pomocí fulltextového
hledače. I kdyby vás však moje trasy nezaujaly, může vám být Průvodce k průvodci velmi užitečný.
Průvodce k průvodci bude průběžně aktualizován a doplňován.
Průvodce k průvodci II - Okolí Litomyšle a České Třebové bude obsahovat okresy Ústí nad
Orlicí, Svitavy, Chrudim, Pardubice a Rychnov nad Kněžnou. Územní ohraničení obvykle odpovídá
stavu kolem roku 2003.
Narozdíl od 1. dílu Průvodce k průvodci, nemá díl 2. silné centrum; za jádro oblasti zde
považujme území ohraničené železniční tratí 010 (Česká Třebová - Choceň), silnicí 317 (Choceň Litomyšl) a přibližnou hranicí měst Litomyšle a České Třebové; obce ležící na takto definované
hranici považujme ještě za vnitřní, vsi Strakov a Semanín za hraniční.
Verze 2a (6/2011) 2. dílu je aktualizací předchozí verze (2); některá hesla byla přidána, jiná
rozšířena, nebyla však přidána žádná kapitola.
Obrázky na titulní straně:
(velká Stř.) - rotunda sv. Kateřiny v České Třebové
(velká D) - litomyšlské Smetanovo náměstí
(malá H) - pohled z rozhledny na Andrlově chlumu na údolí obce Řetová
(malá D) - kostel Nanebevzetí P. Marie v Ústí nad Orlicí
Věnováno všem moudrým učitelům - těm, kteří odhalují pravdu ostatním lidem i sobě vzájemně.
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A. Okresní města
Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí patří mezi nejkrásnější města, která znám. Protože jeho jádro stojí na svazích
mírného ostrohu nad soutokem Tiché Orlice a Třebovky, kde nahoře nachází se centrum s malebným
náměstím a jelikož se jedná o nepříliš velké - ale také ne úplně malé - město obklopené zalesněnými
svahy, je jedním z mála okresních měst, z jehož prakticky celého centra můžete vidět lesy, a to také
z ústředního Mírového náměstí. Ústí nad Orlicí leží v průměrné nadmořské výšce 340 m; krajinu
bezprostředně kolem něj utvářejí kopce Českotřebovské vrchoviny, zatímco na severu a
severovýchodě od Ústí již začíná Žamberská pahorkatina; ve všech výšinách vytvářejí řeky
Třebovka a Tichá Orlice ve tři směry od města vybíhající hluboká údolí. Údolí a svahy kolem Tiché
Orlice ochraňuje přírodní park Orlice, jenž kopíruje toky Tiché i Divoké Orlice ve velké délce. Obě
Orlice stékají se u Týniště nad Orlicí a společně se pak vlévají do Labe v Hradci Králové.
Město Ústí nad Orlicí bylo založeno v 1.pol.13.stol. při kolonizaci povodí Tiché Orlice. Nejprve
patřilo panství lanšperskému, v 16.stol. pak přešlo do panství lanškrounského. Hlavní význam pro
město měla od jeho založení textilní výroba, jeho významný rozkvět později vyvolala výstavba
železnice Olomouc - Praha v polovině 19. století. V moderní době se Ústí stalo okresním městem, a
tedy správním střediskem svého blízkého okolí; čím blíže mu je ovšem okresní hranice na jihu (zde
jeho okres i dříve sahal sotva k Litomyšli a při nedávné reformě byla hranice tohoto posunuta ještě
blíže k Ústí), tím dále se území okresu jeho táhne východním a hlavně severovýchodním směrem,
kde dosahuje až ke státní hranici - do orlickoústeckého okresu patří dokonce i vrchol Králický
sněžník. Z hlediska staršího - tradičnějšího - dělení České republiky na kraje je ústecký okres
součástí Východočeského kraje, stejně jako celá oblast probíraná v tomto díle, podle současného
administrativního dělení patří do kraje Pardubického.
Jak jsme již řekli, Ústí leží na nejstarží železniční trati do Prahy - jedná se o dnešní trať Praha Česká Třebová; v nedaleké České Třebové se pak tato nejvýznamnější česká trať větví a směřujíce
na Moravu po ní můžete rychlíkem pokračovat na Brno, či na Olomouc. I v Ústí nad Orlicí se
nachází železniční křižovatka, protože od hlavní trati přicházející od Prahy údolím Tiché Orlice
pokračujíc o poznání volnějším údolím Třebovky, odbočuje zde trať jdoucí dále údolím Tiché
Orlice na Letohrad. Původně plnila funkci centrální železniční stanice dnešní zastávka Ústí město,
současné nádraží získalo na smyslu právě výstavbou tratě na Letohrad a bylo vybudováno v
místech, kde se spojují údolí obou ústeckých řek. Ústím nad Orlicí prochází silnice I. třídy č.14
(Třebovice - Čes. Třebová - Ústí n./Orl. - Vamberk - Rychnov n./Kněž. - Dobruška - N. Město
n./Met. - Náchod - Červ. Kostelec - Rtyně v Podkrk. - Úpice - Trutnov - Vrchlabí - Jilemnice Jablonec n./Jiz. - Rokytnice n./Jiz. - Desná - Tanvald - Smržovka - Jablonec n./Nis. - Liberec); jedná
se, jak zřejmo z výpisu měst, o jakousi spojnici východ - severovýchod - sever Čech, tedy vzhledem
k centru země tangenciální; veškeré ostatní silniční vazby zde zajišťují běžné silnice II. třídy bez
nějakého jasného zvýraznění komunikace ku Praze - toto jenom dokazuje význam železnice při
rozmachu města.
Pokud bychom tedy chtěli cestovat mezi Prahou a Ústím nad Orlicí s využitím veřejné hromadné
dopravy, zvolili bychom jistě vlak; neměli bychom žádnou jinou rozumnou volbu, neboť přímá
autobusová linka z Prahy sem vůbec nejezdí. Dlužno ovšem podotknout, že ačkoliv zde nestaví
vlaky nejvyšší klasické kvality (SC opravdu ani nepočítám), jezdí odtud rychlík do hlavního města
každou hodinu a jeho jízdní doba je skutečně malá, neboť trať je kvalitní; vyjma ceny má však
cestování vlakem do Ústí ještě jednu vadu na kráse - všechny rychlíky staví na hlavní železniční
stanici jsoucí od centra města celkem daleko - konkrétně cca 1,5 km od náměstí. Osobní a spěšné
vlaky v Ústí staví také na železniční zastávce Ústí nad Orlicí město nacházející se přímo pod
centrem; pro cestu z letohradské trati do severní části města by mohla být nežli hlavní ústecké
nádraží využitelnělnější žel. zastávka Dolní Libchavy. Jak jsme však řekli již v úvodu, centrální část
města se nachází na návrší, a železniční tratě jsou tak krapet znevýhodněny, neboť ústecké
autobusové nádraží leží pěkně nahoře, v těsné blízkosti centrálního Mírového náměstí. Ústí je
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samozřejmě významným dopravním bodem v oblasti, ovšem není v tomto ohledu o moc
významnější než některá nedaleká města; kromě místních linek tudy projíždějí také takzvané linky
polodálkové, tedy formálně samozřejmě místní, ale z lokálního hlediska mající dálkový charakter takové linky jezdí třeba ze Žamberka přes Letohrad a Ústí na Choceň a dále do Vysokého Mýta,
nebo do Pardubic, nebo z Ústí na sever - přes Vamberk do Rychnova nad Kněžnou a v případě
několika spojů i dále. Autobusové linky i železnice Ústí samozřejmě spojují zejména se sousedními
městy, kromě delších místních linek, osobních vlaků a rychlíků zajišťuje vzdálenější a dálkové
vazby také několik dálkových autobusových linek, jezdících - očekávatelně - od severu k jihu - z
Broumova či Náchoda na Brno.
Z autobusového nádraží v Ústí nad Orlicí se na centrální - Mírové - náměstí dostanete velmi
snadno, neboť se od něj nachází nedaleko. Prostor náměstí obklopují krásné domy, uchvátí vás
pohledy na lesy pokrývající svahy kopců viditelné v pozadí; mezi jedním z těch vrchů při jisté
místní znalosti bez problémů identifikujete Andrlův chlum s rozhlednou na vrcholu, o němž ještě
bude řeč. V těsném sousedství náměstí nachází se kostel Nanebevzetí P. Marie, jenž stoje na
kopečku dominuje pohledům na město; k němu se dostanete uličkou Kostelní vycházející z náměstí
rovnou vedle barokní radnice. Tento nádherný barokní kostel, dnes působivě doplňující charisma
města, byl postaven v r.1776. Turistická mapa hovoří i o mnoha dalších moc hezkých domech ve
městě, my z nich zmíníme alespoň působivou a čerstvě opravenou secesní Hernychovu vilu stojící
u kruhového objezdu kousek východně od náměstí. V mapě se také píše o památném javoru babyce
poblíž železniční zastávky město, jenž jsem neviděl, mlčí však již o krásném červeném buku u
autobusové zastávky Tvardkova. Poslední stavby, které musím doporučit z vlastního Ústí, budou
spojeny s dopravou, a sice s dopravou železniční. Původní ústecké nádraží, dnes železniční
zastávka Ústí město, je klasicistní stavba ohromně hodnotná tím, že zůstala zachována její podoba z
doby výstavby trati Olomouc - Praha; takové objekty jsou na celé trase dráhy jen dva - druhým z
nich je pražské Masarykovo nádraží. Velice hodnotná je však i výpravní budova stanice Ústí nad
Orlicí ležící na severovýchodním okraji Kerhartic; jedná se o středové nádraží, kdy kolem jedné
strany budovy vede trať na Českou Třebovou, zatímco podle druhé strany na Letohrad; na západní
straně se odbočka připojuje na hlavní trať, zatímco na straně východní jsou obě tratě spojeny jen
příležitostnou spojkou přetínající příjezdovou komunikaci. Architektonicky je tato budova nejen
krásná, ale také unikátní, přesto jí však hrozila likvidace související s přehlíživým plánem na
modernizaci trati; naštěstí díky občanské iniciativě bylo od tohoto návrhu snad už definitivně
upuštěno, a tak se i příští generace budou moci kochat touto překrásnou dopravní stavbou, byť už
možná nebude mít dopravní funkci.
Přímo u ústeckého autobusového nádraží se nachází zdejší hlavní turistické rozcestí, z něhož se
po reorganizaci značených tras v okolí města stalo východiště 3. řádu, tedy s hned deseti značenými
směry, z nichž jsou dva značeny červeně, tři modře, dva zeleně a tři žlutě. Zde naznačím, kam se po
jednotlivých značkách dostanete a také jejich původní vedení, pokud byly přeznačeny, nebudu se
přitom zabývat jejich vedením v oblasti zástavby města, kde trasy od západu jdou třemi různými
cestami. První červená - ve směru na jihozápad - byla změněna nejcitelněji; zatímco původně šla
křížovou cestou na Andrlův Chlum a odtud vracejíc se do údolí Tiché Orlice do Kerhartic, dnes je
přeložena na nejkratší trasu údolím do Kerhartic a křížovou cestou na vrchol stoupá zelená končivší
u rozhledny; bohužel z Andrlova chlumu již původní trasa červené vyznačena žádnou jinou barvou
není, ačkoliv se jedná o trasu vcelku dobře rekapitulovatelnou a vedenou po lesních pěšinkách a
malých cestách; z Kerhartic již jde červená - jako dříve - na Říčky, za nimiž opět klesá k řece Tiché
Orlici, podél níž dále pokračuje na Brandýs, Choceň a ještě dál. Na opačné straně od města se
značky tolik neměnily, a to ani červená; tato sem vychází přes orlickoústecké letiště, pak jde na
Dolní Dobrouč, Letohrad a dál. Modrá na jih vede kolem Poustevníkovy studánky do sedla U
zabitého pod Andrlovým chlumem, odkud schází do Řetové pokračujíc na Litomyšl. Modré na
jihozápad a severozápad tvoří okruh, jehož nejvzdálenější bod je v Brandýse nad Orlicí; je
očekávatelné, že jedna jeho větev vede jižně od Tiché Orlice, zatímco druhá severně. Zelená
značka, jak jsme řekli, v jihozápadním směru vede poutní cestou na Andrlův chlum nahrazujíc
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přeloženou červenou; od rozhledny již jde svou původní trasou, s původním smyslem - po hřebeni
přes Přívrat a pod Kozlovským kopcem na nejvyšší vrchol tohoto hřebene Nad Zlatou studánkou,
odkud dolů na Psí kuchyni, dále na hráz rybníka Hvězda a ještě dál. V opačném směru jde zelená na
sever - k železniční zastávce Dolní Libchavy - a dále podél Tiché Orlice do malé osady Na Tiché
Orlici, kde se nachází další rozcestí (a začíná zde modrá značka na Lanšperk) a také autobusová
zastávka vhodná i jako dobrý výchozí bod; z osady jde zelená na Lanšperk a později opouští údolí
Tiché Orlice směřujíc na Žamberk. Budeme-li respektovat zavedenou posloupnost směrů, začneme
v případě žlutých tou nejnovější - vedoucí na jihozápad - do Kerhartic, z nichž stoupá na Andrlův
chlum, na jehož vrcholu končí; je vedena určitě pěknou trasou, avšak to neznamená, že by neměla
být nahrazena původní červená mezi Kerharticemi a Andrlákem. Druhá žlutá - k severovýchodu vede nejkratší cestou (po silnici II/360) do osady Na Tiché Orlici, z níž vstupuje do údolí Sejfů a
pak pokračuje přes Žampach na Žamberk. Poslední žlutá vychází směrem jihovýchodním přes
Wolkerovo údolí do údolí Knapoveckého potoka a přes Knapovec a Horní Houžovec na Třebovské
stěny, z nichž později schází údolím Skuhrovského potoka k České Třebové.
Součástí Ústí nad Orlicí jsou také čtvrti a osady Dukla, Hylváty, Kerhartice, Oldřichovice, Na
Tiché Orlici, Černovír, Václavov, Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec. Ze čtvrtí s
městským charakterem nabízejí nejzajímavější památku Hylváty - je jí barokní kostel sv. Anny.
Východně od centra města nacházejí se jeho části s charakterem čistě vesnickým, z nich turisticky
nejvýznamnější asi budou Knapovec a Horní Houžovec; ve druhém jmenovaném jsem nebyl, v
Knapovci stojí moc pěkný kostel sv. Petra a Pavla se hřbitovem - jedná se o stavbu pozdně
empírovou z roku 1832. U Černovíru byla nedávno vybudována železniční zastávka na trati na
Letohrad; do této oblasti se kromě vlaku snadno dostanete i autobusy na linkách mezi Ústím a
Letohradem, resp. odbočujícími v Dolní Dobrouči. Podél Tiché Orlice byla nedávno mezi Ústím a
Letohradem vybudována také cyklostezka; prochází tudy i řada turistických značených tras s centry
uprostřed Ústí, v osadě Na Tiché Orlici a na Lanšperku; jako východiště se kromě středu města hodí
různé zastávky v údolí - třeba v osadě Na Tiché Orlici nebo v okolí železniční stanice Lanšperk. Do
Knapovce a okolí také můžete dojet autobusem z ústeckého autobusového nádraží; kromě nich sem
vede též žlutá turistická značka.
Tím nejvýznamnějším turistickým bodem v nejbližším okolí Ústí nad Orlicí je jistě Andrlův
chlum - na kopci vysokém 559,3 m n.m. tu stojí rozhledna poskytující překrásný pohled na širé
okolí včetně města Ústí; vysílač je vysoký 50 metrů, vyhlídková plošina tkví ve výšce 34 m nad
povrchem. Ani cesta z Ústí vzhůru na tento vrchol ukončující významný hřeben Českotřebovské
vrchoviny není nijak nezajímavá - přístup sem vede po křížové cestě několikrát přetínající
serpentýny silnice sloužící též závodům do vrchu; křížová cesta původně pochází z roku 1755,
obnovena byla v r.1854; z původních kapliček se dochovala jenom ta s číslem XIV. Pokud se
rozhodnete neabsolvovat pěší pouť vzhůru až z údolí, zejména při cestě od jihu (ale klidně i z Ústí)
vám může pomoci autobus; ten sice nejezdí až nahoru k rozhledně, ale aspoň do takové půlky
stoupání, kde se nachází lesní zastávka Ústí n./Orl.,,Andrlův chlum rozc.; odtud jednoduše vyjdete
odbočující silnicí do místa, kde potkáte stoupající zelenou a dále se budete držet této značky. Jinak
na Andrlův chlum můžete stoupat po modré Řehořovým dolem na rozcestí U zabitého, kde kříž z
r.1659 připomíná tragickou událost; na totéž rozcestí vede modrá i z Řetové. Po staré červené
můžete na Chlum vystoupat od Řetůvky či Kerhartic. Na Andrlově chlumu začíná také zeleně
značená hřebenová stezka zmíněná již v předchozím odstavci. Kromě Andrlova chlumu nesmím v
okolí Ústí, tentokrát však již za jeho hranicemi, opomenout zříceninu hradu Lanšperka stojící nad
údolím Tiché Orlice směrem na Letohrad. Údolím Tiché Orlice na severovýchod i na západ byla
celkem nedávno vybudována cyklostezka použitelná pro příjemný výlet pěší i cyklistický. Toto
ovšem neznamená, že byste měli upustit od výletu jinými směry a do větších kopců kolem Ústí, kde
se nabízejí další a další překrásné scenérie a také historické i novodobější památky nedalekých měst
a vesnic, jimž se věnují následující kapitoly tohoto průvodce.
Ústí nad Orlicí jako takové je honosným centrem svého regionu nabízejíc kombinaci historie a
přírody stejně jako celý zdejší kraj. Nenavštívit Ústí při delším pobytu v těchto místech by byl čirý
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hřích, ačkoliv okolní města jsou mu velice silnou konkurencí.

Mírové náměstí, v pozadí Andrlův chlum (0)

(1)

(3)

(2)

(4)
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(5)

(6)

(1) - Mírové náměstí
(2) - kostel Nanebevzetí P. Marie Kostelní ulicí
(3) - pohled na město Ústí nad Orlicí z rozhledny na Andrlově chlumu
(4) - pohled na Kerhartice z rozhledny na Andrlově chlumu
(5) - nádraží Ústí nad Orlicí
(6) - kaplička na vrcholu poutní cesty na Andrlův chlum

Svitavy
Okresní město Svitavy leží v průměrné nadmořské výšce 435 m n.m. kousek pod pramenem řeky
Svitavy, jež je ve městě jen nepříliš velkým potokem tekouc dále hlubokým údolím do Brna, kde se
vlévá do Svratky a s ní pak ve vodní nádrži Nové Mlýny II do Dyje tekoucí na trojmezí s
Rakouskem a Slovenskem, kde se stéká s Moravou. Svitavy se nacházejí v dozvucích
Českotřebovské vrchoviny, která pokračuje dále k jihu východně od města Hřebečovským hřbetem,
jehož součástí je i nejvyšší vrchol celé této vrchoviny - 660,4 m vysoký Roh. Jihozápadně od města
se vypíná Svitavská pahorkatina, již od Českotřebovské vrchoviny odděluje Javornický hřeben,
jenž nevím, ke kterému z obou masivů patří, spíše však k celku pojmenovanému po Svitavách.
Svitavy byly založeny na brodu přes Svitavu litomyšlskými premonstráty ve 2.pol.12.stol. spolu
s kostelem sv. Jiljí (na levém břehu Svitavy). Kolem roku 1250 pak byl při kolonizaci vybudován
základ dnešního centra s kostelem Nevštívení P. Marie; do r.1848 bylo město podřízeno
olomouckým biskupům. Městské hradby byly vybudovány v r.1389.
Svitavy leží na železniční trati Česká Třebová - Brno vybudované r.1851, s čímž byl spojen také
rozvoj svitavského průmyslu; od této trati zde odbočuje lokálka na Žďárec u Skutče. Tak jako dříve,
i dnes je toto město významnou křižovatkou cest - jeho územím vedou hned 3 silnice I. třídy:
Centrem ze západu na východ prochází silnice číslo 34 (Čes. Budějovice - Rudolfov - Lišov Třeboň - Jindř. Hradec - Kamenice n./Lip. - Pelhřimov - Humpolec - Havl. Brod - Hlinsko - Polička
- Svitavy - Koclířov) spojující se východně od Svitav se silnicí I/35; z jihu na sever jde silnice č.43
(Brno - Letovice - Svitavy - Lanškroun - Králíky); mimo centrum pak vede silnice č.35 (Hrádek n./
Nis. - Chrastava - Liberec - Hodkovice n./Moh. - Turnov - Jičín - Hořice - Hradec Král. - Holice Vys. Mýto - Litomyšl - Svitavy - Mor. Třebová - Mohelnice - Loštice - Litovel - Olomouc - Lipník
n./Beč. - Hranice - Val. Meziříčí - Rožnov p./Radh. - Hor. Bečva). Ve směru od Litomyšle přivádí
dopravu ze silnice I/35 do Svitav silnice II/366.
Z naší centrální oblasti se sem dostanete nejlépe z Litomyšle a České Třebové, kdy z Litomyšle
jezdí autobusy místních i dálkových linek, zatímco dopravě ze Třebové dominuje vlak. Z hlavního
města Prahy sem jezdí vlaky, které by snad měly být oprotï autobusu o něco rychlejší; autobusové
spojení sem vytváří linka 171100 na Velké Opatovice. Nejvýznamnější a nejvýhodnější zastávkou
pro prohlídku je zde Autobusové nádraží nacházející se přímo v centru, nedaleko náměstí; o
poznání dále od centra stojí železniční stanice. Pro přestupy jsou Svitavy vhodné zejména při
cestách do oblasti východně od města; z některých částí centrální oblasti by se mohly hodit i pro
přestupy směrem na jih od města a na trať 261; pro první případ se však cestou z Němčic nejlépe
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přestupuje buď na vlak v České Třebové, nebo na dálkový autobus směr Brno v Litomyšli; ve
druhém případě v Poličce, kam se dojede autobusem z Litomyšle; toto naznačuje, kterým částem
středové oblasti by se Svitavy ve smyslu přestupním mohly ještě hodit.
Nejvýznamnějším prostranstvím Svitav je dlouhé náměstí Míru, v jehož západní části prakticky v sousedství autobusového nádraží - se nachází kostel Navštívení Panny Marie původně
z poloviny 13. století, obnovený po velikém požáru (r.1781) v r.1795 v pozdně barokním slohu.
Poblíž kostela stojí morový sloup a působivé je i náměstí jako celek lemované podloubími; jdouce
směrem k východu narazíte především na dva domy oproti ostatním významnější - jsou jimi bývalá
zájezdní hospoda U mouřenína a renesanční stará radnice ze 16.stol. Vzdálíte-li se od náměstí
trochu na východ, přijdete přeševše Svitavu i průtah silnice I/43 ke Hřbitovní uličce vedoucí ke
hřbitovnímu kostelíku sv. Jiljí založenému již kolem roku 1170 litomyšlskými premonstráty spolu
s osadou při brodu přes Svitavu. Na samém jihovýchodním okraji náměstí Míru - při křižovatce s
průtahem I/34 (ulicí Máchova alej) - nachází se Ottendorferův dům nesoucí jméno zdejšího
významného mecenáše Valentina Oswalda Ottendorfera - jedná se o krásnou stavbu postavenou, jak
říká mapa, v duchu ,,staroněmeckého“ romantismu. Hluboko na jihu centra - v areálu nemocnice stojí při ulici U stadionu, poblíž ulice Polní, novorománská trojlodní bazilika sv. Josefa. Pokud
byste na cestě po Svitavách zhlíželi tyto památky v pořadí, v jakém jsem je zmínil, nabízelo by se
jako poslední navštívit poslední pozůstatek městských hradeb s baštou stojící při ulici Hradební,
tedy hned u autobusového nádraží. Mimo centrum jistě Svitavy nabízejí i další pamětihodnosti,
avšak ty jsem zatím nevyhledal, a tak vám je nemohu doporučit.
Ze Svitav vycházejí pouze dvě turistické značené trasy, přičemž obě zde začínají; potkávají se na
rozcestí u střelnice, kam modrá vede z nádraží vlakového, zatímco žlutá z nádraží autobusového.
Modrá pak pokračuje doprovázena panely naučné stezky k pramenům Svitavy a dále Opatovským
lesem k železniční zastávce Semanín u osady Nový Rybník. Žlutá vychází na Javornický hřeben a z
něho pak jde přes sedlo u vísky Gajer do osady Mendryka se zámečkem, odkud pokračuje na
hřeben Českotřebovské vrchoviny a po něm pod Kozlovským kopcem na Kozlov a přes Svinnou do
České Třebové.
Osady, které pod Svitavy náležejí, nebudu v tuto chvíli rozebírat, neboť bych ke většině z nich
neměl moc co říci.
Jen o málo podrobněji učiním doporučení co se týče okolí Svitav. Doporučit lze pro chodce i
cyklisty Javornický hřeben, po němž vedou - z části po odlišných trasách - žlutá turistická značka a
příjemná lesní silnička s krásným sjezdem směrem do Svitav. Na opačné straně od města jsem pro
změnu navštívil - a mohu doporučit - Hřebečovský hřbet s osadou Hřebeč s půvabnou novogotickou
kapličkou sv. Josefa stojící nad tunelem silnice I/35 od Svitav na Moravskou Třebovou.
Svitavy, podobně jako Ústí nad Orlicí, jsou okresním městem, jak má být. Nelze říct, že by
svému regionu nějak zvlášť vévodily, což je dáno silnou konkurencí ostatních měst v okresu,
rozhodně se však výrazně podílejí na jeho působivosti. Jejich návštěvu lze vřele doporučit a
dovolím si tvrdit, že pohybujíce se touto oblastí byste neměli Svitavy opomenout.
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kostel Navštívení Panny Marie (0)

(1)

(2)

(3)

(4)
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(5)
(1) - Svitavy s kostelem Navštívení P. Marie
(2) - náměstí Míru
(3) - Ottendorferův dům
(4) - pohled Hřbitovní ulicí na kostel sv. Jiljí
(5) - bazilika sv. Josefa

Chrudim
Město Chrudim leží v průměrné nadmořské výšce 303 m na řece Chrudimce, je však těžké ho z
mých poznatků věrně charakterizovat.

Pardubice
Pardubice jsou největším městem popisované oblasti a od zavedení nového krajského uspořádání
také městem krajským. Leží při řece Labi ve výšce 221 m n.m. V Pardubicích vás asi nejvíce
zaujme jejich historické jádro doplněné působivým zámkem. Po dostavbě dálnice D11 ke Hradci
Králové a krátkého úseku R35 získalo toto město komfortní silniční spojení s Prahou s užitím pouze
čtyřproudových silnic, centru města zase již před jistou delší dobou ulevil obchvat silnice I/37 od
Hradce na Chrudim, která se v současné době stala také součástí trasy na Prahu.

Rychnov nad Kněžnou
Nenavštívil jsem.

B. Menší města
Borohrádek
Město Borohrádek leží v kněžnorychnovském okrese, při hranici s okresem Pardubice, ve výšce
258 m n.m. Borohrádek stojí v Orlické tabuli, při řece Tiché Orlici, jež se cca 7 km za městem stéká
s Orlicí Divokou. Značná část společného i samostatného toku řek Tiché a Divoké Orlice je
chráněna jako přírodní park.
Borohrádek je připomínán k roku 1342, od r.1970 je městem. Od přelomu 13. a 14. století zde
stávala tvrz nazývaná Bor, Hrádek, či také Boruhrádek, z čehož pak vzniklo jméno Borohrádek.
Tvrz r.1811 vyhořela a nahradil ji dnešní empírový zámek.
V Borohrádku je železniční křižovatka, kde od hlavní trati Choceň - Hradec Králové odbočuje
lokálka na Holice, Moravany a Chrudim.
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Samotný Borohrádek nepůsobí nijak úchvatně; náměstí je malé a nepříliš zajímavé.
Nejzajímavější je asi zámek stojící nedaleko mostu přes Orlici; blíže od zámku k náměstí je
odbočka doleva vedoucí k také docela pěknému, raně baroknímu, kostelu Archanděla Michaela.
Okolí města je rovinaté, nejzajímavější v něm je asi údolí Tiché Orlice, jímž vedou železnice i
silnice směrem na Choceň.

(1)

(2)

(1) - borohrádecký zámek
(2) - kostel Archanděla Michaela

Brandýs nad Orlicí
Brandýs nad Orlicí leží v okrese Ústí nad Orlicí, na okraji naší jádrové oblasti, v údolí řeky
Tiché Orlice, v přírodním parku Orlice, při samém konci Českotřebovské vrchoviny. Zdálo by se, že
toto město sousedí s Chocní, ale protože k němu nepatří žádné okolní osady, není tomu tak. Nejenže
má opravdu malý katastr, ale dokonce zde jsou pouhé čtyři autobusové zastávky (Náměstí,
Sanatorium, Železniční stanice a Karosa) a k nim jedna železniční stanice.
Město Brandýs je doloženo k r.1298, zdejší hrad byl založen na přelomu 13. a 14. století nejspíš
Oldřichem z Brandýsa, město pak ovládali páni z Boskovic, Kostkové z Postupic, Pernštejnové,
Žerotínové, Trautmannsdorfové, Valdštejnové a Parischové; nejvýznamnější z nich asi byl Karel
starší ze Žerotína (1564-1636), jenž poskytoval azyl bratrským kněžím, a tak zde v letech 1622-25
žil i Jan Ámos Komenský.
Brandýs je obklopen strmými srázy, a tak se jeho zástavba soustředila hlavně do údolí řeky Tiché
Orlice, které se zde trochu rozšiřuje, a přilehlých údolí. Podél řeky rovněž vede železniční trať
Praha - Česká Třebová, na níž je tu stanice, avšak staví zde jen osobní vlaky. Nejzajímavější je
jádro města - umístěné na jeho jihovýchodním okraji. První zajímavostí je samotné pěkně upravené
náměstí se secesní radnicí. Z něj můžete vidět barokní kostel Nanebevstoupení Páně severně od
něho - hned u náměstí začínají schody vedoucí ke kostelu, od kterého je také pěkný pohled na
město. Opět nedaleko od náměstí, tentokrát jihovýchodním směrem, stojí zámek z 2.pol.18.stol.
(novobarokně přestavěný) - dojdete k němu po silnici napravo od radnice. Cestou nalevo od radnice
zase vyjdete ke zřícenině místního hradu, kam se nechte vést šipkami, neboť tyto označují nejlepší
cestu; z hradu se vám naskytne opravdu moc pěkný pohled na město. Půjdete-li po místní hlavní
silnici směrem k sanatoriu (na Choceň), uvidíte nejprve velkolepou sokolovnu, pak pomník
Žerotínům. Pokud se vydáte po červené, modré a žluté k řece, narazíte nejdřív na kapličku poblíž
rozcestí, kde se všechny tyto značky rozdělují; kousek nalevo (od řeky tam vede zkratka) je pak
pomník Jana Ámose Komenského, opět na příhodném místě (u obou pomníků si však historii
místa přečtěte sami, až je navštívíte). Po celém městě naleznete spoustu starých domů, jež
vytvářejí příjemná místa s hlubokou historií.
Na náměstí v Brandýse nad Orlicí je neúplné turistické východiště, tedy místo, odkud jde 7
značených směrů. Červená vede podél Orlice z Chocně a dále podle řeky na Bezpráví, odkud stoupá
do Říček, pak klesá do Kerhartic, odkud dříve šla přes Andrlův chlum, dnes však vede nesmyslně
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rovnou do Ústí. Modrá tvoří, respektive tvořila, okruh z Ústí nad Orlicí; jižní varianta vede tak jako
dřív, severní však byla nesmyslně předělána: je ukončena na brandýském hradě a v Perné, mezi
Rvištěm a Dobrou Vodou zase vynechává kopec Hůrka s pomníkem letcům jsouc vedena
nelogickou zkratkou po silnici; pravda je, že klesání lesem z Kaliště do Perné je velmi obtížně
schůdné, a navíc značka vedla delší cestou, než je uváděno v mapě; současné pahýloidní řešení je
ovšem až neuvěřitelné, a navíc ruší jakoukoliv značku osadou Kaliště, kam se také stojí za to
podívat. Zelená zde začíná a vede krásnou částí Brandýsa směřujíc do Jiskrova údolí, kterým pak
prochází na jeho konec nedaleko Velké Skrovnice, z níž jde přes osadu Hájek do obce Potštejn v
údolí Divoké Orlice. Poslední zdejší značkou je žlutá tvořící okruh městem; zajímavý je především
úsek nad řekou (od rozcestí u Komenského pomníku k zastávce Karosa).

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) - brandýské náměstí s radnicí
(2) - jeden ze starých brandýských domů
(3) - zámek v Brandýse nad Orlicí
(4) - kostel Nanebevstoupení Páně v Brandýse nad Orlicí

Česká Třebová
Město Česká Třebová leží v okrese Ústí nad Orlicí, v průměrné nadmořské výšce 375 m.
Rozkládá se v širším údolí říčky a pozdější řeky Třebovky, která se v Ústí nad Orlicí vlévá do Tiché
Orlice. S Ústím je Třebová spojena zástavbou ústecké osady Hylváty a obce Dlouhá Třebová, které
jsou obě úzké a dlouhé. Údolí Třebovky je obklopeno dvěma vysokými hřebeny. Na západě je to
hlavní hřeben Českotřebovské vrchoviny začínající Andrlovým chlumem a táhnoucí se přes
Kozlovský kopec a rozcestí Nad Zlatou studánkou, kde dosahuje vrcholu (603 m n.m.), a snižuje se
v okolí obcí Mikuleč, Mendryka a Gajer, kde jej také přetíná silnice č.35; jeho nejzajímavějším
pokračováním je zde Javornický hřeben. Na východě se táhnou Třebovské stěny, ve své centrální
části též nazývané Hříva; jejich začátek je v oblasti Horákovy kaple, tedy na svazích vrchu Strážný,
za ním, nad údolím Tiché Orlice, stojí hrad Lanšperk; hřeben se táhne jižním směrem přes ves
Skuhrov a svůj nejvyšší vrchol (Palice - 612,8 m n.m.) po Třebovické sedlo, kde končí; východní
- 13 -

sráz je prudký, právě proto se nazývá ,,Třebovské stěny“ a z některých míst na něm je krásný
výhled na východ; Třebovickým sedlem prochází spleť silnic a železničních tratí, protože za ním se
zvedá opět prudký Hřebečovský hřbet; na oba hřebeny je krásný pohled především z východní
strany. Za Kozlovem Česká Třebová sousedí s městem Litomyšlí.
Původní osada zde byla založena nejspíš litomyšlským klášterem, a to na pravém břehu
Třebovky, okolo pozdně románské rotundy sv. Kateřiny z 1.pol.13.stol. Město na levém břehu říčky
založil Přemysl Otakar II., jeho rozvoj však nastal až v 19. století, kdy tudy (r.1845) byla postavena
železnice Olomouc - Praha a (o 4 roky později) odbočka na Brno.
Českou Třebovou prochází silnice číslo 14, a hlavně je tu významná železniční křižovatka končí zde hlavní trať od Prahy a začíná významná trať směr Olomouc a Bohumín, z níž odbočuje v
Třebovicích lokálka na Moravskou Třebovou a Skalici nad Svitavou, v Rudolticích pak na
Lanškroun; další hlavní trať směřuje na Brno.
V centru města naleznete Staré náměstí s radnicí, za nímž je klasicistní kostel sv. Jakuba
Většího. Nejzajímavějším místem celého města však je určitě starý hřbitov s již zmíněnou rotundou
sv. Kateřiny z 1.pol.13.stol. nad rozcestím, kde se rozděluje modrá a červená; zvonice stojící na
okraji hřbitova byla později upravena na efektní bránu. Ve Třebové bych ještě zmínil asi malou
kapličku v místě spojení ulic Chorinovy a Hýblovy (obě vycházejí jihovýchodním směrem ze
Starého náměstí) a protestantský kostel schovaný na sídlišti Trávník (jižně od silnice od
Litomyšle); opravdu příjemným místem je určitě park Javorka, z nehož vychází níže zmiňovaná
okružní žlutá značka; zajímavá je i budova nádraží.
Ke Třebové dále patří osady Skuhrov, Lhotka, Parník, Hliníky, Rudoltičky, Borek, Jelenice,
Brázdov, Svinná a Kozlov. Z nich je nejvýznamnější Kozlov, kde v krásné Vejrychově chaloupce
žil známý malíř Max Švabinský; půjdeme-li od Svinné kolem Vejrychovy chaloupky dále po žluté,
narazíme v centru vsi na nádhernou roubenou kapličku; budeme-li od kapličky stoupat k silnici,
narazíme nahoře na zastávku Čes. Třebová,Kozlov,křižovatka s rozcestím, odkud jde podél silnice
do Třebové alej Maxe Švabinského; dáme-li se u zastávky Křižovatka doprava, přijdeme na
rozcestí pod Kozlovským kopcem, kde můžeme odbočit doleva po červené a nově prodloužené
modré a vyjít na vrchol kopce s turistickou chatou M. Švabinského a rozhlednou, odkud červená
klesá nejkratší cestou do Třebové. U zastávky Křižovatka bychom se také mohli dát přímo alejí a až
bychom narazili na žlutou odbočit doleva, abychom přišli na místo zvané Hory s poutní kaplí
Panny Marie Pomocné.
U nádraží v České Třebové je turistické východiště, odkud jdou na dvě strany společně všechny
čtyři druhy českých turistických značek (na západě se začínají rozdělovat u parku Javorka, na
východě na Starém náměstí); úplné východiště se dvěma směry každé barvy je nově i pod
Kozlovským kopcem. Červená jde od nádraží na západní straně nejkratší cestou na Kozlovský
kopec, odtud dlouhým společným úsekem se zelenou a žlutou - cestou míjí lesní zastávku Čes.
Třebová,Kozlov,hájovna - na rozcestí Nad Zlatou studánkou, odkud klesá samostatně ke Zlaté
studánce a přes Strakov vede do Litomyšle; východním směrem nejprve vystoupá na Třebovské
stěny, kde se rozděluje - jižní varianta jde po hřebeni - kolem odbočky na Palici - do Třebovického
sedla a dále po Hřebečovském hřbetu; severní varianta klesá do Ostrova a odtud směřuje na
Jablonné nad Orlicí. Modrá jde na západě asi nejmírnějším stoupáním na rozcestí pod Kozlovským
kopcem, kde ještě velmi nedávno končila - většinu cesty nahoru jdete údolím Křivolík, nakonec
vám ani nepřijde, jak jste stoupali a jste nad Kozlovem; nově modrá z rozcestí stoupá na vrchol, za
nímž se odděluje od červené a pěšinou lesem míří na větší cestu vycházející na silnici u kapličky
nad Semanínem, do kterého jde dalšími lesními stezkami, v okolí Semanína dnes najdete více
vyznačených cest doplněných informačními panely; východní modrá stoupá do Skuhrova a odtud
jde na sever po Třebovských stěnách a na Lanšperk. Zelená na západě nejprve prudce vystoupá na
Hory, kde si skutečně, zvláště za kapličkou, budete připadat jako na horách, potom přechází údolí
Křivolík a vystoupavši z něj přetíná druhou, hřebenovou, zelenou, následně jde přes Svinnou a
Suchou do Litomyšle; na východě vede zelená dlouho údolím Třebovky - až na konec Rybníka,
odkud přeci jen stoupá na Stěny, za nimiž míří do Rudoltic, přechází Zámecký vrch, prochází
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Lanškrounem a dále směřuje na Lázek. Západní žlutá vede nejkratší cestou do Svinné - zde se
můžete odpojit po neznačené cestě lesem Kozačka do Němčic -, odkud jde krásnou cestou skoro
zpět - na Kozlov a přes rozcestí pod Kozlovským kopcem do krásné vísky Mendryka a po
Javornickém hřebeni do Svitav; východní vychází údolím Třebovky na Rybník, odkud se však
podél Skuhrovského potoka vrací k červené a spolu s ní stoupá pod Palici, kde se dává vlevo
zkratkou na hřeben, po němž jde do Skuhrova, za kterým hřeben opouští a přes Horní Houžovec a
Knapovec pokračuje do Ústí. Dále od nádraží, avšak nedaleko od centra, konkrétně v parku
Javorka, začíná okružní žlutá značka vedoucí přes Hory, přetínající alej Maxe Švabinského a
klesající zpět spolu s červenou od Kozlovského kopce. Zmíněné východiště Kozlovský kopec, rozc.
je jen 250m od kozlovské zastávky Křižovatka a k cestě směrem ke Zlaté studánce můžete využít i
výše zmíněnou zastávku Hájovna. Většinu značek vedoucích z kozlovského východiště jsme již
zmínili, neboť sem přicházejí různými cestami od nádraží - z jihu sem po silnici přichází červená,
zelená a žlutá znad Zlaté studánky, červená se odpojuje doprava - k vrcholu -, ale směrem vpřed ji
nahrazuje modrá přicházející dnes pro změnu od vrcholu; na jihu se značky rozcházejí na rozcestí
Nad Zlatou studánkou, kde se nejprve odpojuje červená a kousek pod vrcholem od přímo jdoucí
žluté odbočuje i zelená; na severu se rozdělují již u zastávky Křižovatka (žlutá vlevo do Kozlova,
zelená přímo po hřebeni, modrá vpravo a vlevo do údolí Křivolík). Jedinou značkou, již jsme zatím
jen letmo zmínili, je hřebenová zelená; ta začíná u železniční zastávky Anenská Studánka - na
železniční trati jdoucí kolem Hřebečovského hřbetu - velmi prudce stoupá po silničce na hřeben, do
obce Anenská Studánka, odkud klesá k rybníku Hvězda, za nímž přichází do osady Nový Rybník se
železniční zastávkou Semanín, odtud jde přes rozcestí u přírodní památky Psí kuchyně a vzhůru po
jedné z místních lesních asfaltek nad Zlatou studánku; za Kozlovským kopcem pak pokračuje po
hřebeni přetínajíc nejprve na rozcestí Na Šklíbandě zelenou od Třebové na Litomyšl, potom, na
rozcestí Nad Svinnou, žlutou od Třebové na Svinnou, kousek pod Zhořským kopcem (nad
rozcestím je také použitelná zastávka Čes. Třebová,Svinná,rozc.) přechází silnici 358, pod níž
začíná žlutá na Sloupnici, a silničkou klesá do vesnice Přívrat, za níž zase stoupá, pak se od ní
odpojuje žlutá vyrážející přes Dlouhou Třebovou ke Skuhrovu, následně žlutá na opačnou stranu tato přechází vnitřní údolí Řetové a na rozcestí Pod Antoníčkem se připojuje k modré Ústí Litomyšl -, nakonec, na rozcestí U zabitého, potkává i tuto modrou značku a končí u rozhledny na
Andrlově chlumu, odkud byla po nesmyslném zrušení červené od Kerhartic a Ústí prodloužena po
jednom z původních směrů této - křížovou cestou do centra Ústí nad Orlicí.

(1)

(2)
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(1) - Kozlov (blíže kaplička, dále hasičárna)
(2) - u Svinné
(3) - Česká Třebová - kostel sv. Jakuba Většího
(4) - Česká Třebová - radnice
(5) - Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny
(6) - Skuhrov a okolí (ze severu)
(7) - kaple P. Marie Pomocné na Horách

Dobruška
- zatím bez textu -

Heřmanův Městec
- zatím bez textu - 16 -

Hlinsko
Hlinsko, město okresu Chrudim, leží v Železných horách, na okraji CHKO Žďárské vrchy a
nedaleko od CHKO Železné hory. Městem protéká řeka Chrudimka.
O Hlinsku se ví, že v r.1350 již bylo městečkem; městem se stalo v roce 1834.
Hlinskem prochází silnice č.34 a železniční trať Havlíčkův Brod - Pardubice. Jezdí sem cyklobus
od Litomyšle, jenž končí u nádraží; je tedy vhodný nejen pro cestu do oblastí Proseče a Hlinska, ale
i k přestupu na vlak v Hlinsku, který je zejména pro obyvatele okolí Litomyšle mnohem příjemnější
než vlakový přestup v Pardubicích.
Ze své cesty Hlinskem mohu doporučit pouze kostel Panny Marie; mapa doporučuje i místo
zvané Betlém, které jsem ovšem nenavštívil.
Chcete-li poznat okolí Hlinska i nejzajímavější místa oblasti Skutečska, zajisté vám mohu
doporučit svoji cyklotrasu CX19 (Stružineckou) o délce 80 km (vynecháním úvodního okruhu by se
případně dala zkrátit); další trasy na Hlinsko určitě ještě přidám.
V centru Hlinska je turistické východiště. První červená vede na Trhovou Kamenici; v druhém
směru na Křížovou. Modrá na obě strany vychází spolu s červenou: na severu směřuje k vypálené
obci Ležáky; na jihu k nejvyššímu vrcholu Žďárských vrchů - Devíti skalám. Zelená má tři směry a
všechny opuštějí město na jih; nejzápadněji to činí směrem ke skanzenu Veselý kopec a na Trhovou
Kamenici; uprostřed na Vojnův Městec a Radostín nedaleko Velkého Dářka; nejvýchodnější jde na
Kameničky a k nádraží Čachnov. Jediná žlutá směřuje na východ, aby v obci Dědová skončila na
červené značce, po níž můžete pokračovat do údolí Krounky.

hlinský kostel Panny Marie

Holice
Město Holice leží v okrese Pardubice, v Pardubické kotlině; jejich průmětná nadmořská výška je
244 m. Severně od města jsou rozlehlé královéhradecké lesy. Severní částí Holic protéká Ředický
potok vlévající se později spolu s Brodeckým potokem do Labe.
Holice jsou po prvé připomínány k roku 1336, v r.1931 byly vyhlášeny městem.
Město jsem navštívil na své cyklotrase Loučenskou tabulí z Borohrádku na železniční zastávku
Sedlíšťka, odkud jsme pokračovali na kole až do Němčic. Proto se nebudu příliš věnovat hromadné
dopravě sem. Předpokládám, že z naší centrální oblasti se do Holic nejlépe dostanete dálkovými
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autobusovými linkami z Litomyšle. Holicemi prochází železniční trať Chrudim - Moravany Borohrádek, která, ač je z většiny na území jednoho kraje a není příliš dlouhá, má poněkud zvláštní
dopravní režim, neboť na ní většina spojů jezdí jen v trasách Chrudim - Moravany, Moravany Holice a Holice - Borohrádek. Městu velmi pomohl nedávno postavený obchvat silnice I/35, která
před jeho vybudováním vedla přímo přes náměstí; na západním okraji Holic se k této silnici
připojuje silnice č.36.
Potom, co byl vystavěn obchvat, se centrální náměstí v Holicích stalo klidným a příjemným.
Nejzajímavější zdejší památkou je barokní kostel sv. Martina, jehož dnešní podoba je z let
1736-39, v sousedství náměstí. Z Holic pocházel cestovatel Emil Holub, jehož museum zde můžete
navštívit. Dopravně-historickou zajímavostí Holic je, že sem r.1908 začala z Pardubic jezdit první
autobusová linka v Čechách.
Okolí nebudu příliš podrobně rozebírat; nejzajímavějšími památkami, které jsem v něm navštívil,
jsou působivé kostely sv. Mikuláše ve Velinách (roubený) a sv. Václava v Horních Ředicích (s
dřevěnou zvonicí).

(1)

(2)

(1) - kostel sv. Martina v Holicích
(2) - holické náměstí

Choceň
Město Choceň leží v okrese Ústí nad Orlicí, 290 m n.m. Na jihovýchodním kraji definitivně
končí Českotřebovská vrchovina, spolu s naší jádrovou oblastí. Řeka Tichá Orlice zde vychází ze
svého úzkého údolí, v centru města vytváří ostrov a za ním se stáčí doprava; nalevo je nejprve ještě
strmější svah, ale po chvilce se údolí rozšiřuje po obou stranách. V této oblasti - severně od Chocně
- začíná Orlická tabule. Železniční tratě na Prahu a na Litomyšl jdou nejprve společně, aby v
nejnižším místě prošly mezi dozvuky Českotřebovské vrchoviny a masivkem Čertova dubu, za touto
úží se rozkládá plochá Loučenská tabule. Okolí Tiché Orlice je chráněno jako přírodní park Orlice.
Choceň sousedí s Vysokým Mýtem.
Město Choceň se připomíná k roku 1227.
V Chocni je železniční křižovatka; prochází tudy železnice Praha - Česká Třebová, od níž se zde
odpojuje menší trať na Hradec Králové a lokálka na Litomyšl. Cesta vlakem na Českou Třebovou
údolím Tiché Orlice určitě stojí za to; přímo zde - v Chocni - můžete vidět stopy po tunelu
postaveném zde spolu s tratí (1843-45), který byl ovšem při její elektrifikaci (1949-53) zrušen. Pak
se zajímavou dominantou, viditelnou hlavně od nádraží, stal vysoký most silnice č.315 (na
Žáreckou Lhotu). Ve městě jsou dvě autobusová stanoviště, většina spojů jezdí přes obě i proto, že
jedno je dále od centra a na druhém zase chybí pořádná odstávka. Autobsák u nádraží je klasickým
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menším stanovištěm; Autobusové stanoviště, za 1. mostem přes Orlici při cestě z parku, je vlastně
skupinou zastávek na jedné zahnuté ulici.
Část centra Chocně se nachází na ostrově na Tiché Orlici, hned za ním je pěkné náměstí s
radnicí a trojúhelníkovým objezdem; vedle náměstí stojí pozdně barokní kostel sv. Františka
Serafínského z roku 1733, u nějž je zvonice z r.1702. Při žluté značce směrem na Hemži leží
hřbitov s kostelíkem sv. Anny. Pokud jsme šli k tomuto hřbitovu z náměstí, uviděli jsme na
protějším břehu Orlice původně renesanční zámek z pol.16.stol. Za zámkem se rozkládá anglický
park, kterým vede mmj. příjemná cesta od nádraží k centru. Od zámku k železničnímu podjezdu
vede parkem alej lip pokračující za podjezdem ke kopci Chlum, kde bývalo popraviště. Pokud
byste se od zámku vydali proti proudu Orlice, přišli byste do přírodního parku Peliny (součást přír.
parku Orlice, svahy na pravém břehu jsou chráněny jako přírodní rezervace), jenž jsem nenavštívil,
ale bývá hodnocen velmi pozitivně.
Město Choceň má docela zajímavý katastr, sama o sobě je Choceň docela velká, z většiny stran
je však obklopena samostatnými vesnicemi, a tak ani nesousedí s Brandýsem nad Orlicí, ale pouze s
Vysokým Mýtem. Směrem k Mýtu k ní patří osady Dvořisko a Podrážek, v severovýchodním směru
pak Březenice a Hemže. Zmíněným osadám svou důležitostí i zajímavostí dominuje Hemže, kam
od již zmíněného hřbitova (s kost. sv. Anny) vede druhá choceňská lipová alej, podobně jako ta na
Chlum pěkná a udržovaná, na rozdíl od té druhé je alej k Hemži doplněna sedmi mariánskými
kapličkami, což naznačuje její poutní povahu, tedy úplně jinou než v případě aleje k popravišti.
Alej končí u poutního kostela Nanebevzetí P. Marie se samostatně stojící zvonicí, nádherné
krajinné dominanty; na hřbitově u kostela je kromě jiných pohřben i významný politik naší doby
Josef Lux. Barokní komplex kostela s poutní cestou nechal vybudovat r.1683 Jan Bedřich
Trautmannsdorf, peníze prý pocházely z pozůstalosti slepého žebráka.

(1)

(2)

(3)

(4)
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(5)
(1) - choceňská radnice
(2) - choceňské náměstí, v pozadí kostel sv. Františka Serafínského se zvonicí
(3) - poutní kostel Nanebevzetí P. Marie v Hemži
(4) - kostel sv. Františka Serafínského
(5) - choceňský zámek

Chrast
- zatím bez textu -

Chvaletice
- zatím bez textu -

Jablonné nad Orlicí
Město Jablonné nad Orlicí leží v údolí Tiché Orlice pod koncovou částí Orlických hor, jež nese
název Bukovohorská hornatina a jejíž velkou část chrání přírodní park Suchý vrch - Buková hora,
zatímco údolí řeky patří do přírodního parku Orlice. Průměrná nadmořská výška Jablonného je
421 m a náleží do okresu Ústí nad Orlicí.
Jablonné nad Orlicí je doloženo k r.1306; vzniklo při kolonizaci pohraniční oblasti a mělo právo
vybírat clo (latinsky Gablona), z čehož vznikl jeho název. Na město bylo povýšeno v r.1906.
Jablonným prochází železniční trať od Letohradu na Králíky a Hanušovice, která byla v
minulých letech elektrizována a následně bylo změněno vedení vlaků, přičemž osobní jezdí
nejčastěji z Ústí nad Orlicí do Lichkova; po této změně, kdy už většinou není třeba přestupovat v
Letohradě, se právě vlak z Ústí stal nejlepším způsobem dopravy do Jablonného z naší centrální
oblasti. Předtím se zejména při cestě z její jižní části velmi hodil přestup na autobus v Lanškrouně.
Kromě železniční trati jdoucí údolím Tiché Orlice prochází městem také významná silnice číslo 11.
Jablonné nad Orlicí je chráněno jako městská památková zóna a jeho centrum, zejména náměstí,
je vskutku malebné. Nejhodnotnější jsou staré dřevěné domy, na náměstí zaujme i stará radnice z
r.1831; krásný barokní kostel sv. Bartoloměje z r.1732 stojí na hřbitově nad náměstím. Zajímavý je
i silniční most přes Tichou Orlici.
Jablonné nemá příliš rozlehlý katastr - jako jeho podčásti můžeme zmínit předměstí Lubník a
Benátky. V jeho širším okolí je nejpřitažlivější Suchý vrch - nejvyšší vrchol Bukovohorské
hornatiny vysoký 995 m n.m. - s rozhlednou, z něhož půjdete-li k jihu dorazíte po hřebeni na
vrchol, podle nějž se tato hornatina jmenuje - Bukovou horu, vydáte-li se naopak na sever, narazíte
na dělostřeleckou tvrz Bouda; na Suchý vrch se také dá dobře vyjít ze zastávky cyklobusů
Orličky,,odb. Suchý vrch umístěné na silnici č.11 v Červenovodském sedle. V centru Jablonného
nad Orlicí je neúplné turistické východiště (to znamená 7 načených směrů), přičemž každá značka
kromě modré jde ve dva směry: Červená na jih směřuje na Mariánskou horu a dále ke Třebovským
stěnám; ve východním směru jde jednou ze dvou nejkratších cest - přes Orličky - na Suchý vrch a
dále k Boudě, odkud lze po této barvě pokračovat buď přes údolí Tiché Orlice dále po hřebeni
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Orlických hor, nebo na Králíky; modrá vyráží nejkratší cestou - přes Bystřec a Čenkovice tentokrát na Bukovou horu, z níž pokračuje do údolí Moravské Sázavy; zelená jde na západ do
Jablonského lesa - dnes přes Mistrovice, ale původně vedla zkratkou do kopce, kde se na chvíli
připojila na silnici 11 a potom procházela Jablonský les celý - a končí stejně jako on v části
Letohradu nesoucí jméno Orlice; na východní straně se vydává na Suchý vrch přímo přes Jamné
nad Orlicí; žlutá na severozápad jde přes Sobkovice a Bořitov k vodní nádrži Pastviny na Divoké
Orlici; ve směru severovýchodním končí v Kobylím dole na modré, po níž lze pokračovat na
hřeben, kde se můžete dát buď vpravo k Suchému vrchu, nebo vlevo k Boudě.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) - kostel sv. Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí
(2) - jablonenské náměstí
(3) - dům na jablonenském náměstí
(4) - jablonenská radnice

Jevíčko
- zatím bez textu -

Kostelec nad Orlicí
Město Kostelec nad Orlicí leží v okrese Rychnov nad Kněžnou, nad řekou Divokou Orlicí.
Přírodní park Orlice zde zahrnuje pouze úzký střídmě zastavěný pruh kolem řeky, vyšev z něj se
však rozšiřuje a východně od města do něj patří i zalesněná stráň na levém břehu řeky. Kostelec
stojí na Orlické tabuli, v průměrné nadmořské výšce 273 metry.
Kostelec nad Orlicí byl nejspíš založen kolem roku 1300, jako hrazené město je připomínán k
r.1341.
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Kostelcem jen prochází železniční trať Týniště nad Orlicí - Letohrad - Králíky / Hanušovice,
křižovatky jsou však v obou sousedních městečkách - Častolovicích a Doudlebech n./Orl. Středem
Kostelce prochází silnice č.11. Z jádrové oblasti PkP2 se do Kostelce nejlépe dopravíte autobusem z
Chocně, využít však lze i jiné cesty, například vlakový přestup v Letohradě. Autobusové stanoviště
je na náměstí, příjezd sem je ale složitý; stanoviště je jednosměrné a jedete-li směrem od Chocně,
nedá se na náměstí vyjet přímo, ani u kostela odbočit doleva, ale povezete se na průtah silnice 11,
po němž se dostanete na druhou stranu náměstí...
Jádrem Kostelce je pěkné náměstí s radnicí stojící u výjezdu k východu; při protějším rohu dlí
malý kostelík přecházevší mezi různými církvemi, dnes snad evangelický. Vyjdete-li z náměstí
kolem radnice, uvidíte napravo velký pozdně barokní kostel sv. Jiří; cestou dále narazíte na již z
náměstí viditelný starý zámek postavený kon.17.stol. na místě středověké tvrze zničené požárem;
zámek byl původně raně barokní, jeho dnešní podoba pochází z roku 1777; dále kolem starého
zámku přijdete ke hřbitovu s velkým raně barokním kostelem sv. Anny. Poslední zdejší významnou
památkou je nový zámek při zelené značce směr Častolovice - tento zámek byl postaven v
l.1829-33 v empírovém slohu a doplňuje ho 40ha anglický park; nový zámek jsem ale prozatím
neviděl.
Centrum Kostelce stojí na kopci nad pravým břehem Divoké Orlice a také většina jeho zastavěné
plochy je právě na této straně řeky; na protějším břehu Orlice se rozkládají především čtvrť Na
Skále a osada Kostelecká Lhota; dále ještě malá osada Pod Lipovou Strání. Doporučit mohu
například cestu po červené právě k Lipové stráni a po její hraně. Dále bych určitě měl zmínit novou
cyklostezku vedoucí podél železniční trati do Doudleb nad Orlicí.

(1)

(3)

(2)

(4)
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(5)
(1) - hřbitovní kostel sv. Anny
(2) - kostel sv. Jiří
(3) - radnice v Kostelci nad Orlicí
(4) - kostelecké náměstí
(5) - kaplička pod Lipovou strání

Králíky
- zatím bez textu -

Lanškroun
Lanškroun, město orlickoústeckého okresu, leží v nadmořské výšce 373 metry. Na rozvodí
severně od města končí klasický ráz Podorlické pahorkatiny a oblast Lanškrounska - ohraničená
právě labsko - moravským rozvodím (vede přes Mariánskou horu, po Hřívě a Hřebečovském
hřbetu), zadními hranicemi obcí Mladějov a Rychnov, Rychnovským vrchem, Tatenicemi a okrajem
lesů na východě - je docela plochá a i proto jsou z ní i přes ní nádherné pohledy nejen na Hřívu a
Hřebečovský hřbet. V Lanškrouně se stékají Ostrovský a Třešňovecký potok, čímž se z nich stává
jedna říčka, která se kousek pod městem vlévá do Moravské Sázavy, říčky (později řeky) vytvářející
pod Tatenicemi krásné hluboké údolí táhnoucí se až k Zábřehu, pod nímž se Moravská Sázava stéká
s řekou Moravou. Nad městem je na Ostrovském potoce skupina rybníků - Plockův, Sluneční,
Pšeničkův, Olšový, Dlouhý a Krátký, jejichž okolí je chráněno jako pomenší přírodní park
Lanškrounské rybníky.
Český název Lanškroun vznikl z německého Landeskrone, Zemská koruna. Město bylo založeno
jako centrum rozsáhlého lanšperského panství při kolonizaci vedené pány z Drnholce; doloženo je k
roku 1285. V historii byl Lanškroun velice významný, utrpěl však během třicetileté války (1618 1648) a po ní sem přišla spousta Němců, kteří museli být po 2. světové válce (1939 - 1945)
odsunuti.
Lanškrounem prochází silnice č.43 a končí tu železniční trať od Rudoltic v Čechách, po níž sem
lze dojet některým z četných přímých vlaků z České Třebové, odkud sem vedou také dvě
autobusové linky - jedna přes Třebovické sedlo, Damníkov a Lukovou, druhá přes Skuhrov a
Ostrov. Z Ústí nad Orlicí se sem dostanete autobusem přímo po silnici 315, ale také přes Dolní
Dobrouč. V Lanškrouně se dá přestupovat do rozsáhlé oblasti - směrem na Čermnou, Výprachtice,
Lázek, párkrát za den i do Štítů, kde však můžeme pozorovat typické problémy mezikrajské
dopravy.
Nejzajímavější lanškrounské památky jsou uspořádány do linie, takže si je při průchodu skrz
město můžeme pěkně obejít. Vyrazíme-li od železniční stanice, přijdeme nejprve k autobusovému
nádraží a pak již narazíme na empírový kostel sv. Maří Magdalény z roku 1827, kolem něj
přijdeme na náměstí s krásnou renesanční radnicí z r.1582 v jeho středu. Za hlavním náměstím se
nachází předzámecké náměstí se zámkem na místě bývalého kláštera. Celý komplex náměstíčka a
zámku doplňuje původně gotický, později barokně upravený, kostel sv. Václava. Dále se zase
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napojíme na silniční průtah, po němž se dostaneme k baroknímu hřbitovnímu kostelu sv. Anny;
bylo by sice moc zajímavé podívat se na hřbitov, ten je však bohužel nepřístupný. Při prohlídce
města si projděte i okolí náměstí a nezapomeňte zajít ani na hlavní silnici vedenou kolem městského
jádra, u níž stojí krásná roubená Krčma, bývalý zájezdní hostinec připomínaný již k r.1643.
K Lanškrounu asi nepatří žádná další osada, jeho okolí je však velice zajímavé. Kolem již
zmíněných rybníků vede žlutě značený výletní okruh, po nové modré se zase dostanete přes
Třešňovec na poutní místo Mariánská hora; starší modrá vede do Albrechtic a odtud pokračuje
údolím Moravské Sázavy, které je zde v porovnání s jejím úsekem pod Tatenicemi neméně pěkné.
Albrechticemi také prochází zelená směřující k rozhledně na Lázku, k nejzajímavější památce v
okolí Lanškrouna pak vede zelená naopak směrem na Českou Třebovou - je jí Zámecký vrch u
Rudoltic, kde stojí jediná věž zůstavší zde po nedostavěném a později vyhořevším zámku, který byl
nakonec vyjma této jedné věže zbourán; nyní je Červená věž opravena a snad by měla být i
zpřístupněna, po čemž z ní bude nádherný rozhled.

(1)

(2)

(3)

(4)
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(5)

(6)

(1) - Červená věž na Zámeckém vrchu
(2) - kostel sv. Maří Magdalény
(3) - lanškrounská radnice
(4) - zámecký kostel sv. Václava
(5) - hřbitovní kostel sv. Anny
(6) - budova gymnasia na náměstí v Lanškrouně

Lázně Bohdaneč
- zatím bez textu -

Letohrad
Město Letohrad leží v okrese Ústí nad Orlicí, v klasické krajině Podorlické pahorkatiny; pod
městem teče řeka Tichá Orlice. I sem pochopitelně zasahuje přírodní park Orlice, byť zaujímá
pouze úzký pruh kolem řeky; zvláště ve směru na Ústí je však údolí velice pěkné pro jízdu
autobusem, vlakem, ale i pro pěší či cyklistický výlet, neboť tudy byla před nedávnem vybudována
cyklostezka. Průměrná nadmořská výška města je 372 metry.
Letohrad se až do r.1950, kdy došlo k připojení okolních obcí (viz níže) k němu, jmenoval
Kyšperk; po onom rozšíření přijala i původní osada Kyšperk název Letohrad. Městečko Kyšperk je
doloženo k r.1514, ví se ale, že ještě před ním zde stával hrad, pod kterým městečko vyrostlo; tento
hrad pravděpodobně zpustl v 15. století.
Letohradem neprochází žádná silnice I. třídy, ale je tu menší železniční křižovatka, kam
přicházejí tratě od Ústí nad Orlicí a Týniště nad Orlicí a dále pokračuje trať směr Lichkov, Králíky a
Hanušovice, která po dokončené elektrifikaci získala stejné číslo s již dříve elektrizovanou tratí od
Ústí, zatímco předtím byla formálně pokračováním té od Týniště (a Hradce Králové). Všechny
letohradské tratě stojí za projetí a nabízejí turisticky přitažlivé okolí - už jsem doporučoval cestu
údolím Tiché Orlice od Ústí, ale parádní je i železnice přes rozvodí do údolí Divoké Orlice a
následně i jím (směr Týniště) a také ona vedoucí dál podél Tiché Orlice na Lichkov, kde už zase
funguje železniční přechod do Polska, jejž kromě rychlíků využívají také osobní vlaky do
nedalekého Międzylesie a turistovi chtějícímu setrvat na českém území se nabízí přestup (protože
trať do sousední křižovatky Dolní Lipka již bohužel elektrizovaná není) na Králíky a Štíty, případně
ještě v Dol. Lipce na Hanušovice. Z naší jádrové oblasti se do Letohradu dostanete s přestupem v
Ústí nad Orlicí, případně i v Chocni, protože tudy projíždějí polodálkové linky Žamberk - Letohrad
- Ústí n./Orl. - Choceň - Vys. Mýto / Pardubice; z Ústí je linek samozřejmě víc - jezdí sem místní
linka údolím (přes Dolní Dobrouč), rovněž doporučeníhodná linka přes Žampach a také železnice.
Spoj si zde asi nebudete vybírat podle trasy, takže i rychlo- a levno-milci mohou tuto variantu cesty
použít. Od věci nemusí být ani přestup v Lanškrouně zejména, pokud se chcete dostat do
jihovýchodní části města. Letohrad je sám o sobě místem, kam člověk z Němčic obvykle přijede se
dvěma přestupy, přesto jsem zde přestupoval, a to do oblasi Pastvinské přehrady a vůbec na linku
700960 (tedy k Divoké Orlici od Nekoře po Klášterec a dále do Českých Petrovic, kam některé
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spoje jezdí s formálním přestupem, kdy si v Klášterci nevystoupivše koupíte novou jízdenku, abyste
se měli čemu smát (a co platit)). Vlaky na Lichkov sice dnes nejezdí dál než do této příhraniční
stanice, ale zato jsou po elektrizaci nového úseku vedeny od Ústí bez nutnosti přestupu a ve druhém
roce jejich provozu bylo dokonce zredukováno i občas dlouhé čekání v Letohradě.
Ještě nedávno bylo centrální letohradské autobusové stanoviště prostě na náměstí, kde byl
přestup velmi příjemný, avšak nyní stojí nové autobusové nádraží u železniční stanice, které je
ovšem, řekl bych, od centra města přeci jen docela daleko. Některé autobusy sice obě stanoviště
spojují, ale některé jsou na novém nádraží ukončeny a chcete-li přestoupit k náměstí, musíte navíc
zaplatit 8 Kč za nějaké ¾ km. Až se na náměstí zase někdy podívám, rád posoudím, jak se změnilo
a zda odsunutí centrání autobusové zastávky z něj mělo aspoň trochu smysl. Každopádně když ještě
bylo ústřední stanoviště na náměstí, bylo toto náměstí skutečně krásné; přímo u něj je zámek a za
ním se rozkládá park, vedle zámku pak stojí monumentální kostel sv. Václava - barokní stavba z
roku 1680. Vyjdeme-li z náměstí k parku, ještě než vstoupíme do uličky v tomto směru, uvidíme
zvonici z r.1705 stojící vedle kostela. Projdeme-li si park, můžeme zamířit k zámku přes můstek
nad ulicí. Zámek zde stojí od roku 1680 (kostel byl postaven jako zámecký) místo starší tvrze postavil jej Hynek Jetřich Vitanovský z Vlčkovic. Nejhezčí pohledy na zámek jsou z prostranství u
řeky (kudy vede červená značka); pokud se tímto směrem vypravíte, můžete se zajít z blízka
podívat na Nový dvůr, viditelný i od zámku - byl zde postaven v r.1750 sloužibo jako kovárna. To
by tedy byly nejvýznamnější památky v centru města, ale nyní se musíme vydat po červené značce
na opačnou stranu - cestu si můžeme příjemně zkrátit zámeckým parkem - ke hřbitovu na okraji
zástavby, za nímž budeme stoupat na poutní místo Kopeček. Od roku 1734 tu stojí veliká barokní
poutní kaple sv. Jana Nepomuckého.
Nyní si tedy řekněme, z jakých osad vlastně Letohrad roku 1950 vzniknul, protože jsou to,
včetně přejmenovaného Kyšperka, dodnes podčásti města: Kyšperk, Orlice, Kunčice, Jankovice a
Červená. Z nich musím doporučit nejprve Orlici, jejíž centrum je na samém jihovýchodním okraji
zástavby - dominuje jí krásný barokní kostel Nanebevzetí P. Marie postavený v l.1709-11 O.
Castellim z Kyšperka na místě bývalého kláštera; v jeho blízkosti stojí také tvrz. Kunčice jsou
levobřežní část Letohradu dlouhá kolem 5 km; jejich jádro se nachází nepříliš daleko od orlických
kostela a tvrze směrem k městskému centru a ač do něj nevede žádná turistická značka, stojí za
návštěvu hlavně díky velmi pěknému baroknímu kostelu sv. Kateřiny. Z okolí Letohradu bych jistě
doporučil údolí Tiché Orlice; dále také Jablonský les, jímž dříve po hlavní podélné cestě vedla
zelená značka, dnes bohužel jdoucí přes Mistrovice asi proto, že nad lesem vycházela na silnici
I/11, po níž ale ten kousek stojí za to jít, nebo jet na kole (i pro cyklisty je cesta Jablonským lesem
příjemně použitelná), na letohradské straně tato cesta ústí kousek pod orlickým kostelem; rozhodně
velmi zajímavá je také cesta na Kopeček a dále po červené přes osadu Pustiny ke hradu Žampachu.

(1)

(2)
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(1) - kostel sv. Václava v Letohradě
(2) - kostel sv. Václava se zvonicí v Letohradě
(3) - letohradský zámek
(4) - letohradský zámek
(5) - kaple sv. Jana Nepomuckého na Kopečku
(6) - kostel Nanebevzetí P. Marie v Orlici
(7) - kostel sv. Kateřiny v Kunčicích

Litomyšl
Litomyšl je město okresu Svitavy ležící v údolí říčky Loučné, v průměrné nadmořské výšce
330 m. Sousedí s okresem Ústí nad Orlicí a pro svůj do východního směru protáhlý katastr i s
městem Českou Třebovou. Jihozápadní litomyšlský hřeben tvoří rozvodí mezi říčkami Loučnou a
Desnou, které se později - pod Novými Sídly - již jako řeky, stékají a společně směřují k Labi. Pod
soutokem obou řek začíná být kraj plošší, nachází se zde Loučenská tabule; Litomyšl už však leží v
oblasti, kde má každý z tok své jasné údolí. Také některé obce se tu táhnou údolími říček, což je
vidět u Desné (Osík, Dolní Újezd), ale ještě lépe v případě Loučné nad Litomyšlí, kde jsou v údolí
stísněny dlouhé, úzké vsi Benátky, Čistá, Trstěnice, již po maličko delších prolukách i Chmelík a
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Karle. Osa samotné Litomyšle se také táhne údolím řeky - od Nedošína po Benátky; leží zde také
náměstí, avšak zámek a klášter stojí nad touto osou a jsou tak i v dnešní době krajinnými
dominantami. Dnes už jsou přirozeně zastavěny také litomyšlské svahy. Severně od města se
rozkládá krajina Sloupnicka, jakéhosi předhůří hřebene Českotřebovské vrchoviny, na jihu leží zase
Svitavská pahorkatina. Předěl obou těchto charakterů bych umístil do okolí silnice Litomyšl Strakov.
Hrad Litomyšl je doložen k roku 981, městem se Litomyšl stala r.1259, v r.1344 zde bylo zřízeno
biskupství a v té době také byly vybudovány hradby; biskupství zaniklo v době Husitů. Potom
získal Litomyšl husitský hejtman Vilém Kostka z Postupic, který koncem 15. století založil Nové
Město. Zámek začal budovat v 16.stol. Vratislav z Pernštejna. Hradby se nedochovaly, brány byly
zbourány v 1.pol.19.stol., dochována je jen Červená věž stojící v areálu restaurátorské školy.
Litomyšl leží na spojnici Hradec Králové - Svitavy - Brno / Olomouc, která je dnes zvána silnicí
35; tato byla alespoň převedena z náměstí, ale došlo k tomu s obětováním řady cenných
historických budov a dnes přeložka stejně nestačí a okolí se má kazit dálnicí; no, dříve se stavěly
nesmyslné průtahy, dneska dálnice, ale na normální obchvat se nikdo nezmůže... I železnice byla
Litomyšli dopřána, konkrétně trať z Chocně, jež zde končí; protože je však osobní železniční
doprava částečně hudbou minulosti a Litomyšli náleží jen taková malá trať, nepostačující
regionálnímu centru, jakým Litomyšl, jako správné město, je, jezdí sem i řada autobusů. Z Prahy se
sem dostanete linkami 171100 a 700996 - první jede přes Hradec Králové a pokračuje přes Svitavy
do Jevíčka a Velkých Opatovic, druhá nejede po dálnici, se 171100 se spojuje až ve Vysokém Mýtě,
a většina spojů pokračuje do Lanškrouna. Obě zmíněné linky jsou však provozovány místním
dopravcem, ČSAD Ústí nad Orlicí, a tak je nemožné nějakou z nich přijet a ještě týž den odjet;
musíte tedy buď počkat, jestli vám někdy nezavedou také linku zajišťovanou pražskou stranou,
nebo použít přestup. Cestou z Prahy lze přestoupit v Hradci Králové a při tomto způsobu cestování
byste již mohli najít si čas na prohlídku města a návrat domů v jednom dni, já se však chci dostat k
možnosti přestupu v České Třebové, kam jezdí docela vydatná linka 680741 a odkud jezdí na Prahu
vlak častěji než každou hodinu.
Památek je v Litomyšli opravdu nesčetně; začneme přirozeně (Smetanovým) náměstím, které
jest lemováno loubím. Celé náměstí je nejlepší projít podélně jeho středem, abyste viděli domy na
obou stranách tohoto dlouhého, souladného celku dvou podnáměstí spojených šíjí, na jejímž okraji
stojí stará radnice. Vyševše z náměstí na severozápad přijdete na Komenského náměstí, doplněné
nevábným nákupním střediskem; v jeho části při Loučné je však krásná budova pedagogické školy
a za řekou můžete vidět secesní Smetanův dům. Smetanovo náměstí však můžete opustit i
severovýchodním směrem - do oblasti s náměstím rovnoběžné. Pokud tak učiníte v jeho prostředku,
narazíte na Toulovcovo náměstí s kostelem Rozeslání sv. Apoštolů, který je doložen k roku 1407 a
i po novějších přestavbách zůstal pěknou stavbou, krásně viditelnou i z klášterních zahrad nad ním.
Kousek jihovýchodně od Toulovcova náměstí se nachází příjemné náměstí Šantovo, kterému
dominuje kostel Povýšení sv. Kříže, gotická stavba založená už roku 1356 jako augustiniánský
kostel klášterní. Podél kostela Povýšení sv. Kříže je možno vyjít po schodech k ulici Zámecké, u níž
je jeden ze vstupů do obnovených klášterních zahrad. Z tohoto klidného místa je pěkně vidět i na
barokní piaristický kostel Nalezení sv. Kříže, založený r.1714. Vyjdete-li protějším vchodem než
ke kostelu Povýšení sv. Kříže, zbývá vám již jen kousek chůze k zámku, před ním však ještě musím
zmínit, že ze zahrad jsme viděli kostel Nalezení sv. Kříže zezadu, a tak je podívat se na něj i z
přední strany, k níž můžete buď sestoupit shora a zase se vrátit, nebo vyjít rovnou z náměstí.
Zámek, stojící nad zbytkem města, je právem chráněný UNESCem; až si tento renesanční skvost
pořádně prohlédnete, zavítejte i do parku pod ním, kde uvidíte také původní přírodní divadlo, jež
bývalo dějištěm festivalu Smetanova Litomyšl. Právě v jedné z budov zámeckého komplexu,
zámeckému sládkovi, se v roce 1824 narodil náš největší hudební skladatel Bedřich Smetana;
kromě něj však v Litomyšli aspoň chvíli žila spousta dalších významných lidí, nezmínit z nich
nemůžeme Aloise Jiráska, Boženu Němcovou, Magdalenu Dobromilu Rettigovou, ani Terezu
Novákovou. Vydáte-li se po červené značce směrem na Strakov, narazíte na raně barokní hřbitovní
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kapli sv. Anny; za městem pak vstoupíte do městského lesa Černá Hora, který je jediným lesem
navazujícím na samotnou Litomyšl - ostatní se rozkládají až při okrajích katastru města. Od náměstí
však můžete vyrazit i na opačnou stranu - ulicí Na Lánech, kde na samém začátku Lán můžete vidět
evangelický kostelík, o kus dál by pak měl být židovský hřbitov, na němž jsem však dosud nebyl nelze na něj dojít ze silničky na Kornice, byť se nejspíš opravdu nachází v těch místech, kam ho
lokalizuje turistická mapa, z jiné mapy je patrné, že k němu vede přístupová cesta přímo z Lán.
Přímými předměstími Litomyšle jsou Zahájí a Záhradí, podél silnice č.35 vybíhá táhlé předměstí
Lány, tím směrem se u Loučné nachází ještě osada Nedošín, dále k Litomyšli patří Kornice, Suchá,
Pazucha, Nová Ves u Litomyšle a Pohodlí. V Nedošíně naleznete pěknou kapličku stojící na
ostrově; v Kornicích velkou kapli sv. Václava; v Suché je též kaplička sv. Václava, tentokrát o
něco meší, ale neméně pěkná; v Pazuše také můžete vidět kapličku, ale nejdřív se k ní musíte
dostat, což není úplně jednoduché, protože cesty v Pazuše jsou naprosto nevyzpytatelné; v obou
vískách při silnici na Poličku - Nové Vsi a Pohodlí - je rovněž v každé jedna kaplička, obě jsou
pěkné a stojí za krátkou návštěvu, možná spíš s pomocí kola než pěší chůze právě kvůli jejich
poloze na silnici č.360. V okolí Litomyšle je možné zřít spoustu dalších zajímavostí, jimž se budu
určitě věnovat v jiných oddílech PkP II, zde musím zmínit alespoň poutní kapličku se studánkou na
Končinách a rovněž přírodní památku Nedošínský háj, kde již bohužel zbyla pouze jedna jedinečná
kamenná kaplička, i u ní se můžete občerstvit vodou z pramene.

(1)

(3)

(2)

(4)
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
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(13)

(14)

(15)

(16)

(1) - kaplička sv. Václava v Suché
(2) - Smetanovo náměstí
(3) - ulička Josefa Váchala
(4) - litomyšlský zámek od Zahájské ulice
(5) - kaple sv. Václava v Kornicích
(6) - kostel Povýšení sv. Kříže
(7) - pohled ze Šantova náměstí s kostelem Nalezení sv. Kříže
(8) - kostelík Rozeslání sv. Apoštolů
(9) - silnička od Kozlova na Pazuchu
(10) - litomyšlský zámek
(11) - litomyšlský zámek
(12) - kostel Nalezení sv. Kříže
(13) - kostel Povýšení sv. Kříže z klášterních zahrad
(14) - kaplička v Pohodlí
(15) - kaplička v Nové Vsi
(16) - hřbitovní kaple sv. Anny

Moravská Třebová
- zatím bez textu -

Opočno
- zatím bez textu -
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Polička
Město Polička leží ve výšce 555 m n.m., v okrese Svitavy. Nad městem probíhá rozvodí Labe a
Moravy a přibližně podobnou cestou i pomezí Svitavské pahorkatiny a Hornosvratecké vrchoviny.
Do Poličky z městečka Pomezí přitéká Bílý potok, tvořící její osu; tento potok pak teče přes dlouhé
obce Kamenec a Sádek, aby zamířil ke vsi Borovnice, kde se, již jako menší řeka, vlévá do Svratky.
Místo Na Poličkách je v této lokalitě písemně zmiňováno již roku 1167; královské město Polička
bylo na Trstěnické stezce založeno r.1265, v r.1307 se stalo městem královským věnným královny
Elišky Rejčky. R.1421 se Polička nechala obsadit husity, bohužel však byla ještě toho roku dobyta
uherským vojskem. Později zde byl silný odboj proti Ferdinandovi I. (1547) i Ferdinandovi II.
(1620), Poličce nakonec přinesl ztrátu výsad, jež byly obnoveny r.1628, ovšem pouze pro katolické
měšťany, což mělo za následek odchod velkého množství obyvatel. Opětovný rozvoj průmyslu a
obchodu nastal až v 18. století.
Poličkou prochází silnice číslo 34 a železniční trať Svitavy - Skuteč (- Žďárec u Sk.). Z naší
jádrové oblasti sem jezdí autobusy z Litomyšle a dostanete se sem i cyklobusem. Přestoupit zde lze
do oblasti jižně od města, ale i na trať 261, nehodí-li se vám více cesta vlakem do Svitav.
Polička má zachovalé historické jádro uzavřené hradbami, v jehož středu je náměstí s radnicí,
asi nejvýznamnější památka města se však nachází západně od něj - je jí novogotický kostel sv.
Jakuba z let 1853-65; ve věži tohoto kostela se narodil hudební skladatel Bohuslav Martinů.
Budete-li od kostela sv. Jakuba pokračovat dále na západ, vyjdete z centra a přejdete hlavní ulici,
narazíte na hřbitov s pěkným kostelem sv. Michala.
Chcete-li se dostat do Poličky od Litomyšle na kole, je to zajisté nejrychlejší a docela pěkné po
silnici číslo 360; tuto cestu jsem vyskoušel v opačném směru - z Poličky - a v tom případě je
celkem pohodová, neboť na ní vyjedete dva prudší kopečky, ale po zbytek cesty budete mírně
klesat, a tak se většinou bezpracně povezete, a to poměrně rychle; protože se však jedná o silnici
přeci jen trochu frekventovanou, možná zejména v opačném směru sáhnete po jízdě přes Vysoký
Les; já jsem i tuto cestu absolvoval jen z Poličky - v tom případě vás do Vysokého Lesa přivede z
okraje Pomezí červená cyklotrasa vedoucí sice chvíli po docela malých pěšinách, ale později
přicházející na asfaltku, po níž přijde do zmíněné osady, odkud budete již bez ní pokračovat po
silničce do Trstěnic a dále do Litomyšle údolím Loučné. Dalším směrem, kam lze z jižní části naší
jádrové oblasti bez problémů dojet na cyklookruhu, je na západ od Poličky - oblast vesnic Sádek,
Oldřiš a Borová na okraji CHKO Žďárské vrchy.

(1)

(2)

- 32 -

(3)

(4)

(1) - kostel sv. Jakuba
(2) - radnice
(3) - kostel sv. Jakuba ze severu
(4) - hradby

Přelouč
- zatím bez textu -

Rokytnice v Orlických horách
Rokytnice v Orlických horách leží v průměrné nadmořské výšce 580 m, na okraji Chráněné
krajinné oblasti Orlické hory. Na svazích Orlických hor nad městem pramení říčka Rokytenka, která
se pod centrem Žamberka vlévá do Divoké Orlice a spolu s Orlicí později v Hradci Králové do
Labe. Rokytnice patří do okresu Rychnov nad Kněžnou ležíc u jeho hranice s okresem
orlickoústeckým.
Rokytnice byla založena jako uhlířská ves pravděpodobně roku 1260; ještě před rokem 1545
byla povýšena na městečko a v r.1852 na město; znovu se stala městem v r.1971.
Z naší jádrové oblasti se do Rokytnice nejlépe dostanete přestoupením v Ústí nad Orlicí na
autobusovou linkou na Rychnov nad Kněžnou, případně dálkovou linkou v tomtéž směru (od Brna
na Náchod); z nich je možné přestoupit buď na vlak v Doudlebech nad Orlicí, či Vamberku, nebo na
autobus v Rychnově nad Kněžnou. Pokud jede spoj přes Doudleby, můžete si mezi nimi a
Vamberkem vybrat třeba podle toho, které z těchto sídel méně znáte. Železniční trať začínající v
Doudlebech nad Orlicí v Rokytnici v Orlických horách končí.
My jsme Rokytnici na trase navštívili jen jednou. Tehdy jsme jeli vlakem po krásné rokytnické
trati s přestupem v Doudlebech, kde jsme měli hodinku na procházku k zámku a zámeckým
parkem. V Rokytnici pak na náš vlak navazoval autobus, kterým jsme se nechali dovézt na
Haničku, pročež jsme si však město samoté neprohlédli.
Město Rokytnice v Orlických horách zahrnuje i velké území na hřebeni Orlických hor, kam se
podél sinice 319 táhnou předměstí Prostřední Rokytnice a Horní Rokytnice, po nichž následují
roztroušené osady Panské Pole, Hanička a Údolíčko. Tudy - po zmíněné silnici 319 - jezdí
autobusová linka na Orlické Záhoří navazující v Rokytnici na vlak; její zastávka Rokytnice v
Orlických horách,Panské Pole,Hanička se nachází přímo na hřebeni, a hodí se tedy pro začátek
trasy například po hřebenové červené značce, ale také pro návštěvu dělostřelecké tvrze Hanička
postavené v těchto místech v r.1938 na obranu před německými vojsky; působivý areál složený z 5
mohutných betonových bojových srubů spojených 1,75 km podzemních chodeb je přístupný
veřejnosti a jeho návštěvu mohu jen doporučit; na prohlídku budete potřebovat poměrně hodně
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času, ale rozhodně stojí za to.

Sezemice
Za návštěvou Sezemic se vydejme do okresu Pardubice, Východolabské tabule, do blízkosti
Pardubic. Jejich průměrná nadmořská výška je 236 m. Jižně od města teče řeka Loučná, do níž se
zde vlévá Zadní Lodrantka, na severozápadě zase protéká krajinou Labe a obě řeky se kousek
západně od vlastních Sezemic stékají.
Sezemice se poprvé připomínají k r.1227. V 19. století se tu rozvíjela výroba v mnoha odvětvích,
ale všechna zkrachovala a dnes se v tomto městě vyrábějí lékařské přístroje.
Sezemice jsem, stejně jako Holice, navštívil pouze na své cyklotrase Loučenskou tabulí, a proto
nebudu příliš rozebírat dopravu nebo okolí. Železnice v Sezemicích není, prochází tudy silnice číslo
36.
Nejvýznamnějšími památkami Sezemic jsou raně gotický kostel Nejsvětější Trojice ze 13. a 14.
stol., a zejména dřevěná zvonice stojící u něj, která pochází zřejmě z 18.stol.
Centrem Sezemic neprochází žádná turistická značená trasa. Výraznou dominantou okolí je hrad
Kunětická hora.

(1)

(2)

(1) - kostel Nejsv. Trojice v Sezemicích
(2) - zvonice u kostela Nejsv. Trojice

Skuteč
Město Skuteč leží v chrudimském okrese, 410 m n.m. Nachází se v jádru území mezi Svitavskou
pahorkatinou, Chrudimskou tabulí, Železnými horami a Hornosvrateckou vrchovinou; stojí na
rozvodí říček Žejbro, Anenský potok a Krounka, které všechny tečou do Novohradky, jež se u
Úhřetické Lhoty vlévá do Chrudimky tekoucí do Pardubic, kde se stéká s Labem. Žejbro pramení na
okraji CHKO Žďárské vrchy a obtéká Skuteč z jižní a západní strany; Anenský potok pramení
severovýchodně od města a odvádí vodu z jeho severní strany; Krounka teče dál na východě a její
povodí zasahuje na jihovýchodní kraj Skutče.
Skuteč se připomíná k r.1289 už jako město; pak patřila k rychmburskému panství. Tradičním
průmyslovým odvětvím zde vždy byla výroba obuvi, v okolí jsou také četné lomy, kde se těžila
žula.
U centra Skutče je železniční stanice trati Žďárec u Skutče - Svitavy, která v následující stanici,
ještě na území města, končí na trati Pardubice - Havlíčkův Brod.
Ve Skutči je krásné svažité náměstí s novogotickou radnicí. Poblíž náměstí stojí gotický kostel
Nanebevzetí P. Marie ze 14.stol., částečně renesančně přestavěný po požáru r.1550, věž pochází
asi z roku 1600. Pod náměstím můžete vidět krásný gotický špitální kostel Božího těla pocházející
z roku 1391.
V okolí Skutče také najdete různá zajímavá místa, například i z náměstí viditelný Štěpánov s
kostelem sv. Matouše.
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(1)

(2)

(3)
(1) - kostel Nanebevzetí P. Marie
(2) - skutečské náměstí
(3) - špitální kostel Božího těla

Slatiňany
- zatím bez textu -

Týniště nad Orlicí
- zatím bez textu -

Vamberk
- zatím bez textu -

Vysoké Mýto
Město Vysoké Mýto leží v orlickoústeckém okrese, na Loučenské tabuli, při řece Loučné
(vlévající se mezi Sezemicemi a Pardubicemi do Labe); jeho průměrná nadmořská výška je 284 m.
Město sousedí s Chocní a je jakýmsi vzdálenějším sídlem naší jádrové oblasti, kam jej rozhodně
nelze stoprocentně zařadit, protože z některých jejích částí se sem nedostanete nijak skvěle, zároveň
zde však začíná hlavní linka jedoucí přes Sloupnici (Vys. Mýto - Česká Třebová).
Vysoké Mýto bylo založeno v době kolonizace za Přemysla Otakara II.
Vysokým Mýtem prochází silnice číslo 35 (od Hradce Králové na Svitavy) a také malá
železniční trať Choceň - Litomyšl. Pokud sem od vás nejezdí přímá autobusová linka (ani
Lanškroun - Praha), nebo ji nechcete či nemůžete využít, nejlépe se vám určitě přestoupí v
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Litomyšli; ze severní části oblasti se dá jet přes Sloupnici, nebo Choceň. Přestupovat lze v Mýtě
hlavně do oblasti západně od něj.
Centrem Vysokého Mýta je velké čtvercové náměstí se spoustou krásných domů, mezi něž patří
i budovy staré a nové radnice. Na ulicích vedoucích z náměstí dříve stály tři brány - Choceňská,
Pražská a Litomyšlská; zatímco Litomyšlská a Pražská stále stojí jsouce krásnými historickými
památkami, brána Choceňská byla zbourána a nyní z ní můžete vidět pouze věž. I střed náměstí je
zajímavý, vyplněný mariánským sloupem a sochami. Naprosto nejvýznamnější památka města je
však mimo hlavní náměstí - poblíž toho rohu, kde nestojí žádná brána, je gotický chrám sv.
Vavřince vznikavší od 13. století; kostel je dominantou města viditelnou také z obou hlavních
příjezdových směrů nacházeje se přitom v klidném zákoutí.
V okolí Vysokého Mýta je potom výraznou dominantou kostel ve Slatině, zajímavý kostel však
najdete například i v Knířově. Extra významným místem v okolí je Vraclav, kde najdete například
zajímavý barokní areál a pomník vyvražděného rodu Vršovců. Ani cesta na kole do Mýta není
špatná - od Chocně sem podél silnice 357 vede cyklostezka, od Němčic se sem pak příjemně dojede
po silničkách přes Tisovou a Sarovec, nebo přes Zaháj, kudy jde, opět pěkná, silnička Vračovice Mýto.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) - vysokomýtské náměstí, v pozadí chrám sv. Vavřince
(2) - Litomyšlská brána
(3) - stará vysokomýtská radnice
(4) - Choceňská věž
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Žamberk
Žamberk je město okresu Ústí nad Orlicí ležící v Podorlické pahorkatině nad řekou Divokou
Orlicí tekoucí do Labe, s nímž se stéká v Hradci Králové. Její údolí i zde chrání přírodní park
Orlice. Žamberk stojí v průměrné výšce 418 m n.m.
Žamberk byl založen rodem Drslaviců za kolonizace ve 13. století. Ve 14.stol. se stal městečkem
a od r.1575 je městem.
Z naší centrální oblasti se sem dostanete s přestupem v Ústí nad Orlicí, případně např. z Chocně
polodálkovými linkami od Vysokého Mýta a Pardubic, které zde končí; z Ústí do Žamberka jezdí
kromě linek přes Letohrad ještě jedna - vedená přes Libchavy a Hejnice. Městem prochází silnice
č.11 a po jeho okraji vede železniční trať Týniště nad Orlicí - Hanušovice. My jsme Žamberk
navštívili při přestupu cestou z Mladkova, kdy se nám - ještě, když nejezdilo moc přímých vlaků od
Lichkova na Ústí - kromě přestupu mezi vlaky v Letohradě hodil i přestup právě v Žamberku a
zrovna toto spojení jsme stihli. Cesta samotná rozhodně stála za projetí, ale hlavně se Žamberk
ukázal jako krásné město, jehož návštěvu je nezbytné doporučit.
Na rozdíl od vlakového je autobusové nádraží v Žamberku pěkně v centru a k náměstí z něj vede
chodník okolo působivého barokního kostela z let 1729-38. Na pěkném náměstí stojí v sousedství
ostatních domů klasicistní radnice z r.1815. Kromě náměstí a kostela je v Žamberku potřeba
zhlédnout ještě zámek a po jistém výšlapu se také můžete podívat do kraje z rozhledny stojící nad
městem. Historické jádro Žamberka je chráněno jako městská památková zóna.
Mnoho krás nabízí i okolní kraj. Na žamberském centrálním náměstí je turistické východiště, kde
se k jejich poznání nabízí 8 značených směrů - červená odtud vychází jen jedna, ale zato zelená má
směry tři. Ona jediná červená vede do Klášterce nad Orlicí; modrá k západu směřuje podél Divoké
Orlice do Litic nad Orlicí; k severu do Rokytnice v Orlických horách; zelená na sever jde přes
Kunvald na hřeben Orlických hor a do Bartošovic v Orlických horách; na východ přes Líšnici a
Pastviny do Českých Petrovic; na jih přes Písečnou do Tiché Orlice a dále přes Lanšperk do Ústí
nad Orlicí; jihozápadní žlutá to bere do Ústí nad Orlicí přes Žampach; severní žlutá potom do
Rokytnice v Orlických horách, ale samozřejmě jinudy než modrá.

(1)

(2)
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(3)
(1) - žamberský kostel z cesty od autobusového nádraží
(2) - žamberský kostel
(3) - žamberská radnice
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