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Úsovská vrchovina 
sobota 18. května 2019 

 

 
 
 
 

 

Odjezd:  v 6:30 z parkoviště na nábřeží u zimního stadiónu 

Trasa autobusu:  Pardubice – Sezemice – Holice – Vysoké Mýto – Litomyšl 
– Moravská Třebová – Mohelnice – Leština – Lesnice – rozcestí Pod 
Dlouhou (zde vystoupí 1. skupina) – Kolšov – Brníčko (zde vystoupí 2. a 3. 
skupina) 

Délka trasy: 122 km (doba jízdy 1 h a 51 min) k rozcestí Pod Dlouhou + 4 
km (doba jízdy 6 min) do Brníčka 

Plánovaný odjezd autobusu: 18:00 h (od kostela v Libině) 

Zpáteční trasa autobusu: Libina – Pardubice (délka trasy 134 km, doba 
jízdy 2 h a 5 min) 

 

 

Trasa 1 (délka 19 km, převýšení 721 m): Vystoupíme 
na rozcestí modré se zelenou Pod Dlouhou. My se 

vydáme po modré směrem doprava podél lesa a 
vystoupáme na vrchol Markovice (475 m.n.m.). Po 2,9 km dorazíme na 
rozcestí modré s červenou Brníčko – obec, bus. Pokračujeme dál po 
modré, která vede souběžně s červenou. Po 560 m dorazíme na rozcestí 
Brníčko – podhradí. Poté jako Trasa 2.  

Trasa 2 (délka 16 km, převýšení 508 m): Vystoupíme v 
obci Brníčko na rozcestí zelené, červené a modré 
Brníčko – podhradí. Poté vystoupáme po červené, která 
vede souběžně s modrou, na zříceninu hradu Brníčko (389 m.n.m.). Po 
prohlídce zříceniny pokračujeme po červeno-modré. Po 1,7 km dorazíme na 
rozcestí Šebená. Zde se červená s modrou rozchází. My pokračujeme dále 
po červené. Po 2,5 km dorazíme na rozcestí červené, modré a žžlluuttéé U 
Cikánského buku. Pokračujeme dále po červené, která vede souběžně s 

modrou a žžlluuttoouu. Po 200 m dorazíme na rozcestí se shodným názvem. Zde 
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modrá končí, zatímco žžlluuttáá se odpojuje od červené. My se stále držíme 
červené. Po 1,6 km dorazíme do obce Nedvězí. Po dalších 2,7 km se 
ocitneme na rozcestí U studánky. Pozor, zde se červená větví! My se 

budeme držet pravé větve červené. Po ní cca po 200 m dorazíme na 
rozcestí s modrou Pod Bradlem. Pokačujeme dál po červené, která vede 

souběžně s modrou. Přibližně po 300 m dorazíme k odbočce na nejvyšší 
vrchol Úsovské vrchoviny Bradlo (599 m.n.m.). Po odbočce vystoupáme na 
vrcholovou skálu s vyhlídkou. Poté se vrátíme shodnou cestou zpět na 
rozcestí červené s modrou Pod Bradlem. Zde přejdeme na modrou. Po 290 
m dorazíme na další rozcestí červené s modrou Studánka Běžinka. 

Pokračujeme dále po modré. Po 900 m dorazíme k odbočce k skalnímu 
útvaru Tři kameny. Po prohlídce Tří kamenů pokračujeme dále po modré. 
Po 2,4 km dorazíme k rozcestí modré s žžlluuttoouu Libina – žst. My se stále 
držíme modré, která vede souběžně s žžlluuttoouu. Po 1,1 km dorazíme na 
rozcestí Libina – kino. Zde přejdeme na žžlluuttoouu. Po 390 m dorazíme na 

hlavní silnici. Zde odbočíme z žžlluuttéé doleva. Asi po 50-ti se nachází motorest 
Stříbrný smrk, kde bude závěr výletu pro všechny skupiny. Autobus však 
bude stát poblíž kostela (cca 200 m od motorestu). Ke kostelu se dostaneme 
po hlavní silnici, resp. po žžlluuttéé značce. 

Trasa 3 (délka 10 km, převýšení 296 m): Vystoupíme spolu s 2. skupinou v 
obci Brníčko na rozcestí zelené, červené a modré Brníčko – podhradí. Až k 
rozcestí červené, modré a žžlluuttéé U Cikánského buku se trasa 3 shoduje s 
trasou 2. Zatímco 2. skupina na rozcestí U Cikánského buku pokračuje dál 
po červené, my (3. skupina) odbočíme na žžlluuttoouu! Po 2,8 km dorazíme do 
obce Obědné. Pokračujeme dále po žžlluuttéé. Po dalších 1,1 km se ocitneme 
na rozcestí žžlluuttéé s modrou Libina – žst. Poté stejně jako 2. a 3. skupina, 
tedy po modro-žžlluuttéé do Libiny.  

Možnosti občerstvení:  až na konci tras v motorestu Stříbrný smrk 

Mapa: Edice zelených map KČT č.52 Záběžsko 

Cena: dospělí členové 130 Kč; děti členové 60 Kč;  
     dospělí nečlenové 230 Kč děti nečlenové 100 Kč.  
 
Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, email: egova@seznam.cz, 

mobil 739 569 070. 

 

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) 
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Vlastivědně - poznávací text 
 
 

[1] – Úsovská vrchovina – Úsovská vrchovina se nachází v jižní části 

Hanušovické vrchoviny. Jedná se o členitou vrchovinu s výrazně stupňovitou 
stavbou. Rozloha vrchoviny činí 173 km2, střední výška je 351,6  m a střední 
sklon 5 22  . Je složena hlavně z krystalinika devonské klenby, z devonských 
krystalických břidlic a sedimentů spodnokarbonských usazenin. Ve 
sníženinách jsou pliocenní a čtvrtohorní usazeniny. Na vrcholech je 21 
skalních útvarů s kryoplanačními terasami. Nejvyšším bodem je Bradlo  599  
m  a od tohoto bodu povrch vrchoviny stupňovitě klesá na všechny strany.  
Vyšší části jsou zalesněny hlavně smrkovými porosty. V nižších částech 
převládají louky a pole.   

[2] – Brníčko (obec) – Obec Brníčko leží v okrese Šumperk, 7 km 
severovýchodně od města Zábřeh v Hanušovické vrchovině. Rozkládá se na 
horním toku Loučského potoka na úpatí hradního kopce, kterému vévodí 
zřícenina hradu ze 14. století. Nejvýznamnějším vlastníkem hradu byla 
rodina Tunklů ze Zábřeha a Brníčka. Obecní znak vychází z erbu Tunklů – 
stříbrná ryba nad hradbami. Žije zde 649 obyvatel. 

[3] – Brníčko (hrad) – 
Malebná zřícenina hradu 
Brníčko stojí na 
samostatné a výrazné 
vyvýšenině přibližně půl 
kilometru jižně od 
stejnojmenné obce. Poprvé 
je hrad v písemných 
pramenech nepřímo 
zmiňován v predikátu 
Jimrama a Micháče z 
Brníčka v roce 1356. To už 
měl hrad za sebou 
přibližně 20 let existence. 
Zanedlouho se hrad dostal do rukou moravského markraběte Jošta, který jej 
roku 1387 dal do zástavy Bernartovi ze Slavoňova. Po Bernartově smrti 
zdědili zástavní právo na hrad Jan a Hynek ze Šumvaldu, první z nich 
jmenovaný roku 1408 od Jošta hrad zakoupil. Někdy ke konci husitských 
válek získal Brníčko Jan Tunkl a začal se po něm psát „z Brníčka“. Jeho 
potomci vlastnili hrad až do roku 1510, kdy jej Jindřich Tunkl z Brníčka 
prodal Mikulášovi mladšímu Trčkovi z Lípy.  Trčkové z Lípy již na hradě 
nesídlili, měli v Zábřehu pohodlnější sídlo a to i proto, že byl hrad dobyt a 
pobořen v době válečného konfliktu mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem 
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Korvínem. Roku 1513, kdy jej kupuje Ladislav z Boskovic, je již pustým. Před 
vlastním hradním jádrem příchozí nejprve minul bolverk ledvinovitého tvaru 
(důsledek opevňování hradu v 15. století) a předhradí, následně vstoupil na 
rozšířený obezděný val, až došel k dřevěnému mostu, který podpíral 
kamenný pilíř. Hradní jádro vcelku pravidelného kruhového půdorysu bylo 
obehnáno dvojitými příkopy a valy. Dle typologie lze Brníčko zahrnout mezi 
hrady s plášťovou zdí, tedy bezvěžový typ. Zalamovaná, 2 metry silná 
hradba, na nejslabší jižní straně hradu v 15. století posílená třemi masivními 
pilíři, byla základním obranným prvkem hradu. K severovýchodní straně 
hradby přiléhal trojprostorový palác, později na jižní straně rozšířený. Další, 
blíže prozatím nedatovaná budova, stávala na jihozápadní straně hradního 
jádra. Dodnes se dochovaly vysoké zdi severovýchodního paláce, tři 
mohutné pilíře opevnění, pilíř, který kdysi podpíral dřevěný most, valy a 
příkopy a skromnější střepy zdí ostatních součástí hradu. 

[4] – Bradlo – Bradlo (599 m.n.m.) Bradlo je nazýván Moravský Blaník a je 
nejvyšším vrcholem Úsovské vrchoviny, která je geomorfologickým 
podcelkem Hanušovické vrchoviny. Na vrchu Bradlo se vyskytuje mohutná 
soustava skal a zajímavých kamenů. Na samotném vrcholu se nachází skála 
vysoká až 25 metrů, na které je upravená vyhlídka. Již na konci 19. století 
zde dobrovolná parta nadšenců zřídila schodiště a na vrcholu skály usadila 
železné zábradlí. Konala se zde řada slavností, manifestů a setkaní tu měly i 
dělnické spolky. Místo vzniklo v době ledové a základem je hornina zvaná 
kvarcit, který je nejodolnější formou křemene. Upravená vyhlídka je zde 
dodnes, dokonce relativně nově, podlaha vyhlídky je rovněž upravena aby 
umožnila pohodlný pobyt. Za dobrého počasí místo poskytuje kruhový 
výhled do širokého okolí. Například na Kralický Sněžník, Jeseníky, 
Hostýnské vrchy a dokonce i Chřiby. 
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[5] – Libina – Obec Libina se nachází v okrese Šumperk, kraj Olomoucký. 
Žije zde přibližně 3 400 obyvatel. Písemnými prameny je Libina doložena k 
roku 1348. Spolu s dalšími okolními vesnicemi náležela k šumvaldskému 
statku. V roce 1535 se dostala k úsovskému panství, jež bylo v držení pánů 
z Boskovic. Dědictvím přešla na majitele Bludova Bedřicha ze Žerotína, který 
ji roku 1568 prodal královskému městu Uničovu. Uničovským městským 
statkem zůstala Libina až do zániku vrchnostenského zřízení, město zde 
mělo mimo jiné příjmy z palírny, mlýna a lesního revíru. 
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Trasa 1 
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Trasa 2 
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Trasa 3 


