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         (jižním okolím Moravské Třebové) 

sobota 21. května 2022 
   

Výlet se koná z popudu a na přání našeho kamaráda Luboše Chládka, dlouholetého 

předsedy odboru KČT Synthesia Pardubice a velmi zapáleného turisty, jemuž současné 
zdravotní problémy brání výlet realizovat. Navštívíme při něm město Moravskou 
Třebovou, renesanční perlu na pomezí Čech a Moravy, přezdívanou též Moravské 
Athény, vesnIčku Křenov s nádherným barokním kostelem sv. Jana Křtitele, 
postaveným podle plánů Jana Blažeje Santiniho, či rozhlednu Pastýřka nad 
Moravskou Třebovou. Celý den se budeme pohybovat v malebné krajině Podorlické 
pahorkatiny. Celkem ujdeme asi 15 km.   

Doporučená mapa: zelená edice (1:50 000) KČT č. 50 Svitavsko (nejnovější je 5. vydání 

z roku 2017) 

Odjezd: 6.57 z Pardubic hl. n. do Svitav (příj. 7.57), odtud odjezd busem 8.15 do 
Moravské Třebové (příj. 8.33), zde prohlídka města a poté přestup na autobus směr 
Jevíčko, stanoviště č. 4 odj. 10.35, příj. do Křenova 10.50 

Sraz: 6.35 v nádražní hale pod odjezdovou tabulí  

Jízdné: neseniorům doporučuji skupinovou jednodenní síťovou jízdenku IREDO až pro 5 

osob libovolného věku celkem za 350 Kč, možno kombinovat s jednodenní síťovou 
jízdenkou IREDO pro jednotlivce za 160 Kč (obě platí i na bus – nutno vysvětlit řidiči !!!)  
V případě časového skluzu lze využít též Expres ČD Silesia s odjezdem z PCE 7.13 do 
České Třebové (příj. 8.00) a odtud odjezd 8.17 osobáčkem do Moravské Třebové (příj. 
8.51) a zde se přidat k výpravě 
Pozor: na Expres ČD do České Třebové IREDO neplatí, nutno přikoupit jízdenku ČD !!! 

Trasa: stále po Č z Křenova až do Moravské Třebové (15 km) 

V případě nepříznivého počasí může být trasa upravena či změněna. 

Odjezd domů: 17.26 z Moravské Třebové stanoviště č. 9 busem do Svitav (příj. 17.51), 
zde přestup na rychlík Svitava 18.02 s příjezdem do Pardubic 19.07 

Občerstvení: v Moravské Třebové 

Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, e-mail: egova@seznam.cz, mobil 

739 569 070 

Výlet připravil a vede: David Šebesta (776 823 797 Vodafon) david.sebest@seznam.cz 

Zajímavosti po trase: 

Moravská Třebová – město s 10 270 obyvateli, od roku 1980 městská památková rezervace. 
Založena v roce 1257 Borešem z Rýzmburka na pravidelném středověkém půdorysu. První 
rozkvět nastal za Ladislava z Boskovic po roce 1486. Po požáru v roce 1509 nastal počátek 
výstavby z kamene a cihel, město bylo rozšířeno a opevněno kamennými hradbami s 11 
válcovými baštami. Po druhém velkém požáru v roce 1541 vznikla unikátní architektura 
historického jádra. Druhé období rozkvětu nastalo za vlády pánů ze Žerotína od roku 1589. Po 
bitvě na Bílé hoře odešli Žerotínové do emigrace a panství získal Karel z Lichtenštejna. V roce 
1715 zemřela třetina obyvatel (911) na morovou epidemii – na náměstí T. G. Masaryka stojí 
barokní morový sloup z let 1716 -18. K dalšímu rozkvětu města došlo až v 19. století (soukenictví 
a plátenictví) po odstranění opevnění a městských bran a po zahájení provozu Moravské západní 
dráhy mezi Prostějovem a Českou Třebovou v roce 1889. Pro kulturnost prostředí je město 
nazýváno moravskými Athénami. Ve městě se nachází množství památkově chráněných 
měšťanských domů. Na náměstí T. G. Masaryka je to renesanční dům č.p. 2 z 1. poloviny 16. 

PODORLICKO II 
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století s bronzovou pamětní deskou 
J. K. Tyla (v přízemí mázhaus), dům 
č.p. 16 s klasicistní fasádou 
z přestavby po požáru v roce 1840 (v 
přízemí cenný renesanční portál 
datovaný 1540), nárožní dům č.p. 22 
s prampouchem a bohatou 
hřebínkovou klenbou (na konzolách 
figurální a zvířecí motivy), dům č.p. 
23 z roku 1592 se znakem Ladislava 
Velena ze Žerotína, ve kterém bydlel 
na počátku 19. století J. Herkner 
(údajně tajně vykopal tělo své 
zemřelé milenky a uložil je do země 
ve své zahradní besídce, kde často 
v blízkosti zemřelé lásky pobýval – 
příběh byl několikrát literárně i 
dramaticky zpracován), unikátní 
mázhaus č.p. 37 s jedinečně 
dochovanými kamennými svorníky 
(klasicistně upraven v 1. polovině 19. 
století). Další hodnotné domy – 
v ulici Čs. armády renesanční 
mázhaus č.p. 5 s kamenným 
portálem, v Cihlářově ulici 
renesanční jednopatrový dům č.p. 1 
zvaný „Latinská škola“. Původně 
pozdně gotická radnice z konce 15. 
století – přestavěná renesančně 
v době kolem roku 1560, zadní trakt 
se sloupovou arkádou z roku 1565, 
věž s dvojitou cibulovou bání byla 
zvýšena v roce 1764 o osmibokou 
část, v přízemí mázhaus s křížovou 
klenbou s hranolovými žebry a 
kamenná deska s reliéfním znakem 
Boskoviců datovaným 1539.  
Původní Nový hrad s vodním příkopem byl postaven v roce 1325 Janem Železným z Lipé, při 
budování městských hradeb k nim byl připojen. Přestavbu na renesanční zámek v roce 1492 
(kulturní památka) dokumentuje dochovaná raně renesanční brána (1495) s medailony 
stavebníka hradu Ladislava z Boskovic a jeho ženy – první datovaná renesanční památka v ČR. 
V letech 1611-18 proběhla další přestavba ve slohu pozdní severoitalské renesance – odstraněno 
opevnění ze strany města a získán prostor pro zámecké nádvoří, vystavěno severní křídlo nového 
paláce s hranolovou věží a vytvořeny nádvorní arkády v přízemí i patrech. Celek dokumentuje 
vývoj renesanční architektury v českých zemích od konce 15. do počátku 17. století. Celkový 
vzhled zámku po požáru v polovině 19. století odpovídá pozdně empírovému cítění z období 
oprav. Zámek nabízí 5 prohlídkových okruhů – s průvodcem Poklady Moravské Třebové (historie 
zámku), Alchymistická laboratoř dvorního lékaře, astrologa a alchymisty Vladislava Velena ze 
Žerotína a Středověká mučírna (praktiky práva útrpného). Samostatně se prohlížejí okruhy Jak se 
žilo na venkově (selská jizba, 
pracovní nářadí a nástroje) a 
Barevná planeta (geologie, historie 
zdejší těžby nerostů). Pod zámkem 
ve zdi starého kamenného mostu je 
umístěna pamětní deska 
připomínající velkou povodeň v roce 
1663. Děkanský kostel Nanebevzetí 
Panny Marie z roku 1726 se 2 
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přístavky bočních plochých kaplí, k věži přiléhá Loretánská kaple vyzdobená freskami z roku 1768 
od T. J. Suppera, který je zde pohřben. Za obvodem zčásti zachovaných městských hradeb (po 
severní a západní straně města) ve Svitavské ulici stojí františkánský klášter (nad portálem socha 
sv. Josefa z roku 1690) s raně barokním klášterním kostelem sv. Josefa z 2. poloviny 17. století. 
V letech 1904-06 nechal vystavět na své náklady místní rodák americký podnikatel a cestovatel 
Ludwig Vincenz Holzmaister (1849-1923) secesní budovu Městského muzea - bohaté sbírky 
orientálního umění věnoval městu zakladatel muzea, od roku 2012 je zde expozice Galerie 
Františka Strážnického (1913-85), akademického malíře, který ve městě žil a zemřel. Kostely i 
budova muzea jsou památkově chráněny. Na Křížovém vrchu (427 m) se nachází památkově 
chráněný hřbitovní areál – renesanční trojlodní kostel sv. Kříže z roku 1603 s freskou od T. J. 
Suppera a hodnotnými řezbářskými pracemi J. F. Pacáka (Kalvárie z roku 1776 a plastiky 
Olivetské hory), v interiéru renesanční malovaná dřevěná kruchta a figurální i heraldické 
náhrobníky z 2. poloviny 16. a počátku 17. století. K areálu vedou „Schody mrtvých“ s kamenným 
ostěním se znaky Boskoviců, města a letopočtem 1575 kryté šindelovou střechou. Na hřbitově se 
nacházejí renesanční náhrobky a v prosté empírové márnici lapidárium náhrobků z městského 
hřbitova. Jižně od „Schodů mrtvých“ jsou umístěny 4 centrální barokní kaple lemující cestu 
k sousoší Kalvárie (dílo J. F. Pacáka z let 1730-40) na vrcholu Křížového vrchu. Křížový vrch 
nabízí pěkný pohled na celé město a okolí. 

Křenov – v centru obce v dominantní poloze stojí barokní kostel sv. Jana Křtitele, postavený 
v roce 1729 pravděpodobně podle plánů J. B. Santiniho. V interiéru se nacházejí umělecká díla 
z dílen J. F. Pacáka, S. Stolaře a Ř. Thényho, fresky od J. Ch. Handkeho byly renovovány 
vídeňským mistrem Eduardem Kasparidem (1858-1926), místním rodákem. Vjv. od kostela stojí 
patrová barokní fara z roku 1732 s muzeem (č.p. 29) církevních památek a restaurací. Před farou 
na volutovém soklu se nachází socha 
Panny Marie (Immaculata) z roku 
1734 z dílny J. F. Pacáka. Na návsi 
se nachází ojediněle dochovaný 
barokní pranýř z roku 1732 (kamenný 
sloup zakončený šiškou). Raně 
barokní hřbitovní kaple sv. Isidora 
oválného půdorysu byla postavena 
v roce 1701 (z téhož roku pochází 5 
štukových figur od J. B Dusarta), 
v interiéru výmalba z roku 1727 od K. 
Handkeho (na kupoli freska „Osm 
kůrů andělských“). Všechny 
jmenované objekty jsou památkově 
chráněny. Pro výhodnou polohu 
hřbitova zde došlo za sedmileté války 
7.7.1758 k bitvě mezi pruským a 
rakouským vojskem. Od obce se 
nabízí daleký rozhled k Suchému 
vrchu, Králickému Sněžníku a na 
Jeseníky.      

Pastvisko (516 m) – východně od 
vrcholu stojí 27 m vysoká ocelovo-
dřevěná rozhledna Pastýřka (volně 
přístupná). Z nejvyššího 
vyhlídkového ochozu ve výšce 25 m 
je nádherný výhled na Hřebečovský 
hřbet, výběžky Drahanské vrchoviny 
a další místa, za dobré dohlednosti i 
na Orlické hory, Králický Sněžník a 
Jeseníky. Z červeně značené 
turistické trasy vede krátká odbočka 
k Jahnově skále s pamětní deskou 
místnímu prvorepublikovému organizátoru turistiky. 


