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Údolím Žejbra 
(sobota 22. září 2018) 

 
 
 
 

Odjezd – skupina 1:  

 

Odkud Přestup Kam Jízdné 

Pardubice (odjezd 
v 7:31 – Os 5351) 

Ždár u Skutče 
(příjezd v 8:30, 
odjezd v 8:34 – Os 
15353) 

Skuteč 
(příjezd v 
8:39) 

51 kč 

 

Odjezd – skupina 2:  

 

Odkud Přestup Kam Jízdné 

stejně jako 
skupina 1 

- Vrbatův Kostelec 
(příjezd v 8:19) 

43 kč 

 

 

Sraz: V hale hlavního nádraží v dostatečném předstihu před odjezdem 

 

Vzhledem k tomu, že skupina 2 vystupuje dříve než skupina 1, žádám 
všechny účastníky, aby se mi nahlásili ještě předtím, než vlak dorazí do 

Vrbatova Kostelce. 

 

Trasa 1 – (délka 18 km, převýšení 334 m): Vystoupíme na železniční 
stanici Skuteč (příjezd v 8:39). Přejdeme ulici Nádražní na druhou stranu a 
napojíme se na ulici Husova. Na konci ulice Husova odbočíme doprava na 
ulici Vítězslava Nováka. Po ní následně dojdeme na Palackého náměstí. 
Zde odbočíme doleva na zelenou, která vede ulicemi Tylova a Poršova. 
Přibližně po 700 m dojdeme na rozcestí zelené s žžlluuttoouu a naučnou stezkou 
„Žulová stezka Horkami“ Pod Fimberkem. Pokračujeme dále po zelené 

(která vede souběžně s naučnou stezkou „Žulová stezka Horkami“). Po 
dalších 680 m dorazíme na rozcestí s žžlluuttoouu Kozí hrádek. Zde odbočíme 
doleva a přejdeme na žžlluuttoouu (vedoucí rovněž souběžně s „Žulovou stezkou 
Horkami“, kolem Novákova jezírka). Po ní přibližně po 1 km dorazíme k 
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odbočce k vyhlídce nad zatopeným lomem Mikšov. Po prohlídce lomu 
pokračujeme dále po žžlluuttéé kolem zatopeného lomu Zvěřinov k rozcestí se 
zelenou Kamenný val nacházejícím se ve vzdálenosti asi 800 m od 

odbočky k vyhlídce (poblíž zatopeného lomu Andrusák). Zde odbočíme 
doleva na zelenou. Po ní přibližně po 1 km dorazíme do Skutíčka. Po 

dalších 2,7 km se na zelenou napojuje modrá vedoucí přes vrchol 
Kostelecké hůry. Pokračujeme dále po zelené, která nyní vede souběžné s 
modrou. Po dalších 740 m dorazíme na rozcestí Vrbatův Kostelec. Poté 
odbočíme doprava na modrou. Dále viz. trasa 2. 

Trasa 2 – (délka 10 km, převýšení 128 m): Vystoupíme na železniční 
stanici Vrbatův Kostelec (příjezd v 8:13) a vydáme se po zelené. Po ní po 
nějakých 125 m dorazíme na rozcestí s modrou Vrbatův Kostelec. Zde 
odbočíme doleva na modrou, která vede souběžně s NS Chastecka. Po ní 
po 2,3 km dorazíme na rozcestí se zelenou Podskála, které se nachází před 

Kostelem sv. Jana Křtitele. Pokračujeme dále po modré vedoucí soběžně s 
NS Chrastecka. Po 530 m se modrá s NS Chastecka rozchází. Zde modrou 
opustíme a dále pokračujeme po NS Chastecka. Po dalších 2 km se NS 
Chastecka opět napojuje na modrou. Pokračujeme dále po NS Chastecka, 
která nyní opět vede souběžně s modrou. Po dalších 930 m dorazíme na 
rozcestí Horecký rybník – hráz. Zde se NS Chrastecka s modrou opět 

rozchází. My se budeme držet NS Chastecka, která nás po nějakých 560 m 
zavede ke kostelu sv. Markéty v Podlažicích. Po dalších 600 m se NS 
Chastecka opět napojuje na modrou. Zde odbočíme doprava a dále se 
držíme NS Chastecka, která nyní opět vede souběžně s modrou. Po dalším 
1 km dorazíme na náměstí v Chrasti. Zde je možné navštívit městské 
museum v zámku Chrast (otevírací doba 9 až 12 a 13 až 17 h; vstupné: 
dospělí 30 kč, děti, studenti a senioři 20 kč; děti do 6 let a ZTP zdarma; web: 
http://www.mestochrast.cz/stala%2Dexpozice/d-6923/p1=7940), prohlédnout 
si zámecké zahrady a občerstvit se v některé z restaurací. Poté pokračujeme 
po modré, která vede souběžně s NS Chrastecka nejprve ulicí Tyršova a 
poté ulicí Tylova. Po ní po nějakých 2 km dorazíme na nádraží Chrast u 
Chrudimi. Zde výlet končí. 

Občerstvení: Chrast (v závěru obou tras) 

Mapa: Edice zelených map KČT č.47 Vysokomýtsko a Skutečsko 

Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, email: egova@seznam.cz, 
mobil 739 569 070. 

 

 

 

 

 

http://www.mestochrast.cz/stala-expozice/d-6923/p1=7940
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Odjezdy zpět:  

 
 

Odkud Kam Jízdné 

Chrast (odjezd v 13:34 
– Os 5344) 

Pardubice (příjezd v 14:14) 34 kč 

Chrast (odjezd v 14:55 
– Os 5352) 

Pardubice (příjezd v 15:34) 34 kč 

Chrast (odjezd v 15:37 
– Os 5312) 

Pardubice (příjezd v 16:41) 34 kč 

Chrast (odjezd v 17:37 
– Os 5314) 

Pardubice (příjezd v 18:19) 34 kč 

Chrast (odjezd v 18:23 
– Os 5356) 

Pardubice (příjezd v 19:02) 34 kč 

 
 

Tak se koukejte přihlásit, protože pouze a jen s kvalifikovanými vedoucími 
KČT Slovan Pardubice poznáte ty pravé krásy světa.  

 

Výlet připravil a vede Martin Horák (mobil 776 115 408) 
 

 
Vlastivědně - poznávací text 

 
 

[1]  Skuteč – Skuteč je město o celkové rozloze 3 540,4 ha s rozsahem 

poloh 330–479 m n. m. a většinou plochy v krajinné oblasti Železných hor, 
severním okrajem ve Svitavské pahorkatině, v rámci administrativně 
správním v okrese Chrudim náležejícím do Pardubického kraje na území 
České republiky. Centrum města leží na severním svahu návrší Humperky 
(460,41 m n. m.), nad Anenským potokem, který tvoří přibližně rozhraní mezi 
Skutečskou pahorkatinou (Železné hory) a Štěpánovskou stupňovinou 
(Svitavská pahorkatina). Žije zde přibližně 5 100 obyvatel. Osídlení je 
písemně dokladováno k roku 1289, do období vlády Václava II. Status 
(postavení) města získala podle historických pramenů pravděpodobně kolem 
roku 1330 za vlády krále Jana Lucemburského. Symboly města zapsané v 
Registru komunálních symbolů tvoří znak používaný od roku 1848 v úpravě 
z roku 2017 a od roku 2005 také vlajka. Z celkové rozlohy činí výměra 
původního města 842,9 ha ve dvou sídelních lokalitách s názvy Skuteč a 
Přibylov, oddělených nezastavěnou částí katastrálního území. Severní okraj 
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města je zvláště chráněným územím přírodní rezervace a evropsky 
významné lokality Anenské údolí. 

[2]  Žulová stezka Horkami – Okružní naučná stezka prochází krajinou 

modelovanou někdejší těžbou kamene. Trasa začíná u letního koupaliště. 
Celkem má osm zastavení zaměřených na kámen a jeho lámání, najdete tu i 
ukázky historické techniky. 

  

[3]  Vrbatův Kostelec – Obec Vrbatův Kostelec se nachází v okrese 

Chrudim, kraj Pardubický v sousedství města Skuteč. Žije zde 345 obyvatel. 
Vrbatův Kostelec, odvozující své jméno od blahoslaveného vladyky Vrbaty, 
jenž založil i klášter v Podlažicích, je prastarého původu. První písemná 
zmínka o obci pochází z roku 1073. Zdejší kostel sv. Havla je zde již od roku 
1086 jako farní. Kostelík byl také opevněn hradbami, jejichž stopy dnes 
nejsou k vidění 

[4]  Žejbro – Žejbro je malá říčka, levostranný přítok řeky Novohradky v 

okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Délka toku činí 30,8 km. Plocha povodí 
měří 96,2 km². Říčka pramení zhruba 0,5 km jihozápadně od vsi Oldřiš v 
nadmořské výšce 578 m.   
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[5]  Podskála – Osada Podskála stála pravděpodobně již v době, kdy se 
stavěl podlažický klášter. Stával zde kostelík, Vladyka Vrbata, který klášteru 
věnoval svůj majetek. Lid Vrbatu uctíval jako svatého a kostelíku se říkalo „u 
svatého Vrbaty“, i když byl zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Podskala se stala po 
dlouhá léta poutním místem. Osada byla součástí obce Horka - není známo 

od kdy, ale roku 1923 byla z 
obce Horka vyloučena a 
včleněna do obce Skála. V 
19. století byly v Podskale 
postaveny lázně, využívající 
zdejší pramenité vody a 
staly se vyhledávaným 
letoviskem a cílem 
turistických výletů ze 
širokého okolí. Kdy lázně 
zanikly, není známo. 

[6]  Chrast – Město Chrast se nachází v okrese Chrudim v Pardubickém 
kraji necelých 12 km jihovýchodně od Chrudimi. Žije zde přibližně 3 100 
obyvatel. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. V místní 
části Podlažice (asi 2 km JV od města) stál až do husitských válek 
benediktinský klášter. Podlažický klášter se poprvé zmiňuje k roku 1160 a 
Chrast, kterou patrně založili jeho mniši, k roku 1318. Počátkem 13. století v 
podlažickém klášteře patrně vznikl slavný rukopis Codex gigas, dnes 
uložený ve Stockholmu. Klášter byl vypálen a zničen roku 1421, formálně 
sice existoval ještě do poloviny 15. století, ale nebyl nikdy obnoven. Pak 
obec patřila různým šlechticům, od roku 1559 rodu Slavatů z Chlumu a od 
roku 1644 biskupství královéhradeckému. Zámek začal stavět Albrecht 
Slavata z Chlumu roku 1601 a podstatně jej rozšířili biskupové v 18. století. 
Roku 1853 byla Chrast povýšena na město. 
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