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sobota 6.dubna 2019 

Spojení:  

 

Sraz: V dostatečném předstihu před odjezdem vlaku v hale hlavního nádraží. 

Charakter: Celá vycházka vede nenáročným lehce zvlněným terénem. Až na 
závěrečný úsek, který vede centrem Litomyšle, vede celá trasa po značených 
cestách. 

Trasy: 

TRASA 1: 13 km; 130 VÝŠKOVÝCH METRŮ: Po vystoupení z vlaku na 
železniční zastávce Tržek se napojíme na žlutou turistickou značku, která zde 
začíná. Za kapličkou žlutá uhýbá doleva, po chvilce vyjde z obce a mírným 
stoupáním dojde loukou až na okraj Nedošínského háje. Zde uhneme doprava a 
proti směru hodinových ručiček absolvujeme okružní NS Nedošínský háj (2,5 km 
dlouhá). Na trase si všímáme zajímavostí, jako je například Sklepní pramen, nebo 
kaplička sv. Antonína s pramenem. Až dojdeme zpět do místa, ze kterého jsme 
vyšli, tak budeme pokračovat dále po žluté značce. Projdeme přímo skrz 
Nedošínský háj. Zhruba po 800 m, kdy budeme mít po levé ruce zemědělský 
objekt a nad námi budou vést dráty elektrického napětí tak uhneme vlevo a 
neznačeně sejdeme mírným klesáním až na první rozcestí, kde uhneme vpravo a 
uvidíme rybník Velký Košíř. Po směru hodinových ručiček obejdeme celý rybník 
po NS Velký Košíř a poté se stejnou cestou zpět vrátíme na žlutou značku, po 
které budeme pokračovat. Žlutá značka nás povede otevřeným terénem přes 
rozcestí Šibeniční vrch, poté vejdeme do města a po chvilce dorazíme k nádraží. 
Zde končí skupina číslo dvě. My pokračujeme stále po žluté značce, přejdeme 
po nadchodu přes hlavní silnici a kolem Smetanova domu dojdeme na rozcestí 
Litomyšl, náměstí. Uhneme zde ze značky doprava, projdeme celé Smetanovo 
náměstí a projdeme se kolem památek v jeho okolí, jako je například kostel 
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Povýšení sv. Kříže, Klášterní zahrady, Piaristická kolej, zámek nebo Váchalova 
ulice. (viz plánek na konci propozic). Dojdeme zpět na rozcestí Litomyšl, náměstí. 
Pokračujeme zde přímo neznačeně na Komenského náměstí a rovně podél hlavní 
silnice Havlíčkovou ulicí na kruhový objezd. Zde zahneme doleva, přejdeme most 
přes Loučnou a dojdeme na druhý kruhový objezd, kde jdeme rovně a Nádražní 
ulicí dojdeme až na nádraží, kde naše vycházka končí. 

TRASA 2: 10 km; 115 VÝŠKOVÝCH METRŮ: Vede stejně jako skupina 1 - akorát 
vynechá vycházku centrem Litomyšle a končí na okraji města u nádraží Litomyšl. 

Spojení zpět: 

 

Mapa: zelená edice map KČT č. 49 – Českomoravské mezihoří – Českotřebovsko 

Občerstvení: V závěru v Litomyšli, po cestě z vlastních zásob. 

Cena: Základní jednosměrné jízdné na trase Pardubice – Tržek stojí 86 Kč, na 
trase Litomyšl – Pardubice 93 Kč. Vlastníci různých aplikací a průkazek si z těchto 
cen vypočtou vlastní cenu. Dále jsou možné 2 skupinové jízdenky – jelikož se 
budeme pohybovat v Pardubickém kraji, je možné si zakoupit Skupinovou 
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víkendovou jízdenku Pardubický kraj za 269 Kč (5 osob, kde max 2 starší 15 let; 
výhodné pro rodinu s dětmi). Možná je také celodenní jízdenka IREDO – pro 
jednotlivce za 160 Kč; pro dvojici libovolného věku + max 3 děti do 15 let za 280 
Kč; nebo pro čtveřici libovolného věku za 400 Kč. 

Výlet připravil, vede a na Vaši účast se těší Luboš Ďatko. 
lubos.datko@gmail.com 723 366 096 (O2). Prosím případné zájemce, aby se mi 
před akcí nezávazně nahlásili na mail, abych si mohl udělat obrázek o orientačním 

počtu účastníků. 😊  

Vlastivědně – poznávací text 

(1) Nedošínský háj – Původně panská 
obora Vratička, počátkem 19. st upravená na 
romantický park J. Valdštejnem z 
Vartenberka s četnými pavilony a temply. Do 
r. 1865 dějiětě studentských majálesů. Nyní 
zbyla jenom kamenná kaplička sv. Antonína 
nad pramenem. PP chrání pozůstatek 
dubohabrového lesa s bohatou vegetací. K 
ní přiléhá někdejší panský kobylinec Štít, 
rybníky Malý a Velký Košíř a Abrahám – 
významné ornitologické lokality. 

(2) Litomyšl -  leží ve východní části 
Pardubického kraje, na pomezí Čech a 
Moravy. Žije v něm 10 226 obyvatel a 
jeho součástí jsou též integrované obce 
Nedošín, Pohodlí, Nová Ves u 
Litomyšle, Kornice, Suchá a Pazucha. 
První písemná zmínka o Litomyšli se 
vztahuje již k roku 981 a pochází z 
Kosmovy kroniky české, kdy měl na 
litomyšlském návrší stávat strážní hrad 
střežící panství Slavníkovců a nedaleko 
procházející obchodní cestu evropského 
významu – tzv. Trstěnickou stezku. Také proto se o Litomyšli hovoří jako o městě 
s tisíciletou historií. Roku 1259 byla Litomyšl českým králem Přemyslem Otakarem 
II. povýšena na město a v roce 1344 zde Karel IV. založil biskupství. I tyto události 
a postupná správa města Kostky z Postupic, Pernštejny, posléze 
rody Trauttmansdorffů, Valdštejnů-Vartemberků a naposledy Thurn-Taxisů 
přinášely městu nebývalý rozkvět a užitek. Litomyšl byla vždy významným 
sídlem a tomu odpovídaly i stavitelské počiny -  Vratislav II. z Pernštejna zde 
nechal vystavět skvostný renesanční zámek (1568 – 1581) a roku 1722 byl 
dostavěn monumentální piaristický chrám Nalezení sv. Kříže. Nejznámějším 
rodákem je bezesporu Bedřich Smetana. Areál zámku je zapsán do seznamu 
památek UNESCO.  

(Foto z vlastního archivu.) 
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PLÁNEK č. 1 – TRASY 1 + 2 SPOLEČNÁ PŘÍRODNÍ ČÁST – NEDOŠÍNSKÝ HÁJ, RYBNÍK VELKÝ KOŠÍŘ 
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PLÁNEK č. 2 – PROCHÁZKA CENTREM LITOMYŠLE, JEN TRASA ČÍSLO 1 
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