Trasa 50 km:

Trasa 35 km:

Ústí n.O. – U Zabitého (M) – Přívrat (Z) – Zhořský kopec (Z)
Kozlov (Z) - Nad Zlatou studánkou (Č) – Litomyšl (Č) – Němčice
(silnice, neznačeno) - Vlčkov (Z, M) – Vyvažadla (M) – Mandl (M)
Řetová (M) - Ústí n.O. (Z)

Ústí n.O. – U Zabitého (M) – Přívrat (Z) – Zhořský kopec (Z)
Kozlov (Z) - Svinná (Žl) – Němčice (cyklo 4145)– Vlčkov (cyklo)
Vyvažadla (M) – Řetová (M) – U Zabitého (M) - Ústí n.O. (Z)

Kerhartice

Start/cíl

Ústí n.O.

Řetůvka

Andrlův
chlum

Kerhartice

Jehnědí

U Zabitého

Start/cíl

Ústí n.O.

Hylváty
Pod
Lysinou

Kozlovec

Dlouhá
Třebová

Řetová
;

;

Hrádek

Řetůvka

U Zabitého

Andrlův
chlum

Mandl

Hylváty

Řetová

Sv.Antoníček

Sloupnice
Vyvažadla

Vlčkov
Zhoř

Dlouhá
Třebová

Mandl

Přívrat

Sv.Antoníček
Zhořský
kopec

Česká
Třebová

Sloupnice

Vyvažadla

Přívrat

Člupek

Němčice

Vlčkov

Svinná

Zhoř

Zhořský
kopec

Česká
Třebová

Člupek

Pazucha

Litomyšl

Kozlov

Chata M.
Švabinského

Němčice

4145

Svinná

Strakov
Nad Zlatou
studánkou

Pazucha

Kozlov

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka

Podorlické putování
4.prosinec 2021
Mapky pro turistický pochod ke stažení
Pokud se z nejrůznějších důvodů nemůžete dostavit na start v Chaplin Restaurantu, a přesto se chcete vydat
na námi připravené trasy, stáhněte si mapku z našich webových stránek a vytiskněte si ji.
Na kontrolách si pak nechte mapku orazítkovat a přihlášku můžete vyplnit až v cíli (vč. úhrady startovného).
Samozřejmě jako každý jiný účastník naší akce dostanete účastenský list a perníček.
Na kontrolách se přihlášky ani startovné nepřijímají.
Sledujte prosím aktuální novinky na webu Sboru a Facebooku

50 km
Kontroly :
Zhořský kopec: 9:30 – 13 hod
Andrlův chlum:
od 9 hod

Zajímavá místa na trase:
Řetová: Obec poprvé připomínaná v r. 1292 v údolí
potoka „Husí krk“. V minulosti známa plátenictvím.
Mandl: rekreační osada u rybníka nad obcí Řetová.
Možnost občerstvení a ubytování v Pensionu Mandl.
Směrem k obci Řetová empírový objekt mandlovny
z pol. 19.stol.
Sv. Antoníček: kaplička postavená v roce 2009
Vlčkov: obec založená v druhé pol. 13. stol. Je
známá pořádáním hudební slavnosti „Putování za
studánkami“ v květnu od r. 1983.

Litomyšl: vznikla při obchodní Trstěnické cestě, první
zmínky z konce 11. století. V pol. 12. stol. přichází
premonstráti, jejichž klášter se stal důležitým centrem,
z nějž mj. začalo být osidlováno i okolí České
Třebové. Založení biskupství v r. 1344, po Husitských
válkách působení Kostků z Postupic, poté Pernštejnů
(kteří nechali vystavět současný renesanční zámek),
velké selské povstání v r. 1680 a aktivní zapojení
Litomyšle do revolučních dějů v r. 1848.
Kozlov: ves známá pobytem malíře Maxe
Švabinského. V chaloupce, kde přebýval, je expozice
Muzea Česká Třebová. Památky lidové architektury,
mj. dřevěná kaplička Panny Marie z r. 1753, Vejrychův
statek s malbami ve štítě. Nad obcí turistická chata a
rozhledna.
Zhořský kopec: hřeben mezi Českou Třebovou a
Litomyšlí. Říká se mu i „Kohout“ podle obrázku
třebovského kohouta umístěného na stromě u zatáčky
uprostřed stoupání od České Třebové.
Přívrat: na ostrůvku dolního rybníka stávala od
2.pol.14. stol. tvrz, zpustlá ve stol. 15. Poslední zbytky
ostrůvku odstraněny v r. 1989. Obec je známá čilým
spolkovým životem (Guláš Festival, Vinobraní,
Becherobraní,...)
Pro účely turistických pochodů Podorlické putování a
Hledání Stromoucha sestavil L.Kubišta

