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Českomoravským
pomezím

autem

Po stopách renesance
délka: 77 km

Popis trasy
Z Moravské Třebové se vydáte
do Svitav, kde si prohlédnete
jedno z nejdelších oboustranně
loubených náměstí v České
republice s mnoha renesančními
a barokními domy. V místním
muzeu pak můžete navštívit uni-
kátní expozici Historie praní
a prací techniky nebo výstavu
Hledání hvězdy Davidovy, která
seznamuje s osudy svitavského
rodáka a zachránce 1200 lidských
životů Oskara Schindlera a histo-
rií židovského osídlení v regionu.
Cestou do Svitav můžete zastavit
na Hřebči a projít se některou
z Hřebečských důlních stezek.
Další zastávkou bude Litomyšl.
Po prohlídce historického centra
a renesančního zámku zapsaného
na seznam UNESCO můžete rela-
xovat v areálu Klášterních zahrad.
Ujít byste si neměli nechat ani
návštěvu Portmonea – muzea
Josefa Váchala se stěnami vyzdo-
benými bizarními malbami autora
Krvavého románu. Na závěr vás
trasa zavede do Kozlova a k roz-
hledně na Kozlovském vrchu.

I/35 Moravská Třebová – odbočka
na I/34 – Svitavy, II/366 Svitavy –
Mikuleč, I/35 Mikuleč – Litomyšl,
II/358 a silnice III. třídy Litomyšl –

Pazucha – Kozlov – Semanín – Třebo-
vice, I/43 Opatov – odbočka na I/35 –
Moravská Třebová

Atraktivity na trase
Moravská Třebová – renesanční
zámek 1, středověká mučírna,
alchymistická laboratoř, historické
centrum, aquapark; Hřebečské
důlní stezky – naučné stezky
s několika vyhlídkovými věžemi
a altány seznamující s historií
důlní činnosti vedou k bývalým
dolům nacházejícím se v této
lokalitě; Svitavy – historické 
centrum 2, expozice Historie praní
a prací techniky a Hledání hvězdy
Davidovy v místním muzeu; 
park Jana Palacha – informační
centrum a památník Oskara
Schindlera; Litomyšl – zámek
na seznamu UNESCO se stálou
expozicí soch Olbrama Zoubka 3,
historické centrum, Portmoneum,
Klášterní zahrady; hřebčín
v Suché – možnost prohlídky
a po předchozím objednání i pro-
jížďky na koních; Kozlov – cha-
lupa rodiny Vejrychovy 4, jejíž štít
zdobí malba dvou prosebníků
a sv. Václava od Maxe Švabin-
ského. Rozhlédnout po okolní
krajině se můžete z vyhlídkových
věží Hřebečských důlních stezek,
věže kostela Navštívení Panny
Marie ve Svitavách nebo rozhle-
den na Kozlovském vrchu či Pas-
týřka u Moravské Třebové.

Za osobnostmi Česko-
moravského pomezí
délka: 87 km

Popis trasy
V rámci výletu navštívíte města,
kde se narodily významné postavy
Českomoravského pomezí. Trasa
začíná v rodišti Bedřicha Sme-
tany, Litomyšli, odkud pojedete
do Poličky, která se pyšní jedním
z nejzachovalejších systémů měst-
ských hradeb ve Střední Evropě.
Za návštěvu stojí také Centrum
Bohuslava Martinů s interaktiv-
ními expozicemi přibližujícími his-
torii města i život známého
hudebního skladatele. Další
zastávkou bude obec Svojanov,
nad níž se tyčí jeden z nejstarších
českých královských hradů.
Po prohlídce hradního areálu se
můžete vypravit na pěší výlet
do přírodního parku Údolí Kře-
tínky, který se rozprostírá neda-
leko Svojanova. Cestou do Svitav
můžete navštívit Dobře ukrytou
rozhlednu Járy Cimrmana, která
stojí na kopci u Březové nad Svi-
tavou. Svitavy se pyšní zejména
zrekonstruovaným historickým
centrem s mnoha renesančními
a barokními domy. Nenechte si
ujít ani prohlídku místního 
muzea se zajímavými expozicemi
Historie praní a prací techniky
a Hledání hvězdy Davidovy.

Druhá jmenovaná je věnována
osudům svitavského rodáka
Oskara Schindlera.

II/360 Litomyšl – Polička, II/362
Polička – Bystré, II/364 Bystré – Svoja-
nov – Bělá nad Svitavou, II/363 Bělá
nad Svitavou – Brněnec, I/43 Brněnec
– Březová nad Svitavou – Svitavy,
II/366 Svitavy – Mikuleč, I/35 Mikuleč
– Litomyšl

Atraktivity na trase
Litomyšl – zámek na seznamu
UNESCO, historické centrum,
Klášterní zahrady 1, Portmone-
um 2; Polička – městské hradby,
Centrum Bohuslava Martinů, 
kostel sv. Jakuba s rodnou svět-
ničkou Bohuslava Martinů 3,
Brtounova chalupa 4 v Bystrém;
hrad Svojanov 5; přírodní park
Údolí Křetínky nedaleko Svoja-
nova; naučná stezka Údolím řeky
Svitavy u Březové nad Svitavou; 
Svitavy – historické centrum,
expozice Historie praní a prací
techniky a Hledání hvězdy Davi-
dovy v místním muzeu; park Jana
Palacha – informační centrum
a památník Oskara Schindlera 6.
Krásný výhled do okolí vám
poskytne věž kostela sv. Jakuba
v Poličce, Dobře ukrytá rozhledna
Járy Cimrmana u Březové nad 
Svitavou nebo věž kostela Navští-
vení Panny Marie ve Svitavách.

www.ceskomoravskepomezi.cz
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Informační centra

IC Litomyšl
Smetanovo náměstí 72
tel.: 461 612 161
e-mail: ic@litomysl.cz
www.litomysl.cz

IC zámek Litomyšl
Jiráskova 133
tel.: 461 611 066
e-mail: ic@litomysl.cz
www.litomysl.cz

IC Moravská Třebová
náměstí T. G. Masaryka 33
tel.: 461 313 502
e-mail: icentrum@mtrebova.cz
www.moravskatrebova.cz

IC Svitavy
náměstí Míru 48
tel.: 461 534 300
e-mail: info@svitavy.cz
www.svitavy.cz

IC Oskara Schindlera Svitavy
Dvořákova 3
www.svitavy.cz

IC Polička
Palackého náměstí 160
tel.: 461 723 800
e-mail: info@ic.policka.org
www.ic.policka.org

IC Vysoké Mýto
B. Smetany 92
tel.: 465 466 113
e-mail: infocentrum@vysoke-myto.cz
www.vysoke-myto.cz

IC Proseč
Proseč 61
tel.: 469 319 413, 468 000 265
e-mail: mastale@mastale.cz
www.mastale.cz
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Do Žďárských vrchů
délka: 54 km

Popis trasy
Trasa vás zavede z Poličky
do chráněné krajinné oblasti
Žďárské vrchy, kde je k dispozici
mnoho značených tras pro pěší
turistiku. K nejhezčím patří výlety
kolem skal, volnou krajinou
v okolí Blatin nebo podél řeky
Svratky. Cestou zpět si můžete
prohlédnout Lukásovu lípu v Tele-
cím, vyjet na Lucký vrch, který
nabízí krásné výhledy do okolní
krajiny, nebo se projít po naučné
stezce v Borové.

II/353 Polička – Sněžné, II/354
Sněžné – Milovy, silnice III. tř. České
Milovy – Březiny – Telecí, II/357 Telecí
– odbočka na Lucký Vrch a zpět –
Borová, I/34 Borová – Polička

Atraktivity na trase
Polička – městské hradby 1, Cen-
trum Bohuslava Martinů 2, kostel
sv. Jakuba s rodnou světničkou
Bohuslava Martinů 3; lidová 
architektura; Lukásova lípa 4
v Telecím – jedna z nejstarších lip
v Čechách, v jejímž vykotlaném
kmeni podle pověsti starý hluchý
písmák opisoval a prozpěvoval
žalmy; Borovská poznávací 
stezka 5 – naučná stezka věno-
vaná přírodě, místní historii
a památkám s vyhlídkami do kra-
jiny v okolí Borové u Poličky.
Možnost podniknout pěší výlety
do Žďárských vrchů 6: Milovy –
Malinská skála – Devět skal nebo
Milovy – Dráteníčky – Blatiny
nebo Milovy – Čtyři Palice –
Velké Perničky. Rozhlédnout
po krajině se můžete z věže 
kostela sv. Jakuba v Poličce,
z mnoha míst Žďárských vrchů 
či z Luckého vrchu.

Na zámek i k dolům
na Hřebči
délka: 56 km

Popis trasy
Ze Svitav se vydáte do sousední
Moravské Třebové vyhlášené zej-
ména renesančním zámkem, kde
kromě klasických expozic můžete
navštívit i středověkou mučírnu
nebo alchymistickou laboratoř
mistra Bonaciny. Cestou můžete
zastavit na Hřebči a projít se
některou ze systému Hřebečských
důlních stezek. Naučné stezky
s několika vyhlídkovými věžemi
a altány seznamující s historií
důlní činnosti, památkami i pří-
rodními zajímavostmi oblasti
vedou k bývalým dolům, které se
v této lokalitě nacházejí.
Z Moravské Třebové pojedete
do Mladějova, kde nejen děti
zcela jistě ocení návštěvu průmys-
lového muzea a projížďku vláčkem
taženým parní lokomotivou.

I/34 Svitavy – odbočka na I/35 – 
Hřebeč – Moravská Třebová, II/368
Moravská Třebová – Staré Město, 
silnice III. tř. Staré Město – Mladějov –
Damníkov, I/43 Damníkov – Svitavy

Atraktivity na trase
Svitavy – historické centrum,
expozice Historie praní a prací
techniky 1 a Hledání hvězdy Davi-
dovy v místním muzeu; park Jana
Palacha – informační centrum
a památník Oskara Schindlera;
Hřebečské důlní stezky; Moravská
Třebová – zámek 2, středověká
mučírna 3, alchymistická labora-
toř, historické centrum, aquapark;
Staré Město – letiště 4; Průmy-
slové muzeum a úzkorozchodná
dráha v Mladějově 5. Okolní kra-
jinu si můžete prohlédnout z roz-
hledny Pastýřka 6 u Moravské
Třebové, z vyhlídkových věží,
altánů a plošin Hřebečských 
důlních stezek nebo z věže kos-
tela Navštívení Panny Marie
ve Svitavách.

Hrady tajemné 
i pohádkové
délka: 62 km

Popis trasy
Z Moravské Třebové pojedete
do Městečka Trnávky, kde si
můžete prohlédnout romantickou
zříceninu hradu Cimburk. Dalším
cílem výletu bude hrad Bouzov,
který jistě znáte z mnoha českých
pohádek a historických filmů.
Z Bouzova pak zamíříte do uni-
kátního Muzea Olomouckých tva-
růžků v Lošticích nedaleko
Mohelnice.

I/35 Moravská Třebová – odbočka
na Linhartice, II/371 Linhartice –
Městečko Trnávka, II/664 Městečko

Trnávka – Vranová Lhota, silnice III. tř.
Vranová Lhota – Bouzov – Loštice,
II/635 Loštice – Mohelnice, I/35
Mohelnice – Moravská Třebová

Atraktivity na trase
Moravská Třebová – zámek, stře-
dověká mučírna, alchymistická
laboratoř 1, Holzmaisterova
mimoevropská sbírka v místním
muzeu 2, historické centrum 3,
aquapark 4; zřícenina hradu 
Cimburk 5 u Městečka Trnávky; 
hrad Bouzov 6; Muzeum tvarůžků
v Lošticích. Krásné výhledy
do krajiny nabízí rozhledna 
Pastýřka u Moravské Třebové,
ze které můžete dohlédnout 
až na Orlické hory či Králický 
Sněžník.

Pohled z výšky
délka: 73 km

Popis trasy
Výlet vás zavede hned ke třem
rozhlednám mikroregionu Toulov-
covy maštale. Z Litomyšle se
vydáte do přírodní rezervace Tou-
lovcovy maštale nedaleko Budi-
slavi, která je tvořena ojedinělým
souborem pískovcových skalních
útvarů, roklí a hlubokých kaňono-
vitých údolí. Po pěší procházce
a návštěvě Toulovcovy rozhledny
pojedete do Proseče, kde si
můžete prohlédnout muzeum
dýmek. Poté už na vaši návštěvu
čekají rozhledny Terezka
a Borůvka. V Nových Hradech si
nenechte ujít prohlídku rokoko-
vého zámku, v jehož areálu se
nachází také První české muzeum
cyklistiky. Poslední zastávkou
bude Vysoké Mýto s největším
čtvercovým náměstím v Čechách
nebo expozicí historických
dopravních prostředků z pro-
dukce firmy Carrosserie Sodomka
v místním muzeu.

II/359 Litomyšl – Dolní Újezd – Budi-
slav – Proseč – Zderaz, II/358 Zderaz –

Perálec, silnice III. tř. Perálec – Hlu-
boká – Perálec, II/358 Perálec – Zde-
raz – Nové Hrady, II/357 Nové Hrady –
Vysoké Mýto, I/35 Vysoké Mýto – 
Litomyšl

Zajímavosti na trase
Litomyšl – zámek na seznamu
UNESCO 1, historické centrum,
Portmoneum, Klášterní zahrady;
Dolní Újezd – Muzeum vesnice;
Městské a Toulovcovy maštale 2 –
přírodní rezervace s nevšedními
pískovcovými útvary jako jsou
Panský stůl, Cikánka, Velryba,
Kostelíček, Hrad či Liščí díry; Pro-
seč – muzeum dýmek 3; Nové
Hrady – rokokový zámek, První
české muzeum cyklistiky, daňčí
a jelení farma; Vysoké Mýto – 
historické centrum, expozice Car-
rosserie Sodomka, autodrom.
Rozhlédnout po okolní krajině se
můžete z Toulovcovy rozhledny
(1 km od Budislavi po silnici III.
třídy ve směru Jarošov), rozhledny
Terezka 4 (1,5 km od Proseče
po silnici II/357 ve směru
Borová), rozhledny Borůvka 5
(u obce Hluboká) nebo Pražské
věže ve Vysokém Mýtě.

Svitavským údolím
za rozhlednou i na hrad
délka: 75 km

Popis trasy
První část trasy vás údolím řeky
Svitavy zavede do Březové nad
Svitavou. Na návrší nad městem
navštívíte Dobře ukrytou roz-
hlednu Járy Cimrmana poskytující
krásné výhledy do okolní krajiny.
Odtud pojedete do Svojanova,
kde si prohlédnete jeden z nej-
starších českých hradů, v němž se
spojuje středověk a empír 19. sto-
letí. Salonky, černá kuchyň,
gotická zahrada a pohádkové
postavy osloví i ty nejmenší.
Ze Svojanova se můžete také
vydat na procházku přírodním
parkem Údolí Křetínky. Závěr
výletu je věnován relaxaci 
u vodní nádrže Letovice.

I/43 Svitavy – Březová nad Svitavou –
Brněnec, II/363 Brněnec – Bělá nad
Svitavou, II/364 Bělá nad Svitavou –
hrad Svojanov, II/365 Svojanov – Kře-
tín – Letovice, I/43 Letovice – Svitavy

Atraktivity na trase
Svitavy – historické centrum 1,
expozice Historie praní a prací
techniky a Hledání hvězdy Davi-
dovy v místním muzeu; park Jana
Palacha – informační centrum
a památník Oskara Schindlera;
naučná stezka Údolím řeky Svi-
tavy u Březové nad Svitavou; 
hrad Svojanov 2; přírodní park
Údolí Křetínky 3 nedaleko Svoja-
nova; vodní nádrž Letovice 4.
Zajímavé výhledy nabízí Dobře
ukrytá rozhledna Járy Cimrmana 5
u Březové nad Svitavou, věž
Hláska na hradě Svojanov nebo
věž kostela Navštívení Panny
Marie ve Svitavách.

Poznejte české
Versailles! 
délka: 44 km

Popis trasy
První zastávkou výletu bude Vrac-
lav se zbytky hradiště, kde došlo
roku 1108 k vyvraždění rodu
Vršovců. Opodál stojící barokní
areál s lázněmi, poustevnou
a kostelem sv. Mikuláše byl nad
pramenem léčivé vody vybudován
v 18. století. V současnosti je
v kostele umístěna unikátní expo-
zice barokních soch z poutní
cesty z Králík na Hedeč. Z Vrac-
lavi pojedete na hrad Košumberk
nacházející se u města Luže.
Závěr výletu strávíte v Nových
Hradech. Kromě jedinečného
rokokového zámku, který je často
nazýván „české Versailles“, zde
můžete navštívit také unikátní
muzeum cyklistiky se stovkami
exponátů od historických 
velocipédů po moderní 
závodní speciály.

Silnice III. tř. Vysoké Mýto – Vraclav,
silnice III. tř. a I/17 Vraclav – Stra-
douň, II/305 Stradouň – Luže, II/356
Luže – Košumberk – Nové Hrady,
II/357 Nové Hrady – Leština – 
Vysoké Mýto

Atraktivity na trase
Vysoké Mýto – historické cen-
trum, expozice Carrosserie
Sodomka 1, autodrom; Vraclav –
zbytky hradiště, lázně, barokní
kostel sv. Mikuláše a poustevna 2;
hrad Košumberk 3; Nové Hrady –
rokokový zámek 4, První české
muzeum cyklistiky 5, daňčí a jelení
farma; v blízkosti trasy přírodní
rezervace Toulovcovy maštale –
unikátní systém pískovcových
skal, roklí a kaňonů. Zajímavé
výhledy na město i do celé Vyso-
komýtské kotliny nabízí Pražská
věž ve Vysokém Mýtě.
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akce

Českomoravského
pomezí

Srpen

Týden hudby
(Vysoké Mýto) 27
Multižánrový festival zaměřený
nejen na alternativní hudební
styly rozezní náměstí Přemysla
Otakara II. každý rok v prvním
srpnovém týdnu.

Rychnovské rockování
(Rychnov na Moravě) 28
Začátek srpna je již několik let
vyčleněn také příznivcům rockové
hudby, která zní na festivalu
v Rychnově na Moravě.

Historická bitva 
Mladějov – Blosdorf
(Mladějov na Moravě) 29
Milovníci vojenské historie si jistě
nenechají ujít každoroční vzpo-

mínkovou akci s názvem Mladějov
– Blosdorf 1915, jejíž součástí je
rekonstrukce bitvy z první světové
války nebo noční jízda vlaku
s parní lokomotivou.

Pod parou
(Moravská Třebová) 30
Pravděpodobně největší festival
punkrocku a blízkých hudebních
stylů v České republice má své
místo v kalendáři vždy v druhé
půli srpna.

Polička 555 (Polička) 31
Prázdninový multižánrový festival
přivádí každý rok v srpnu do cen-
tra Poličky nejen hudbu mnoha
stylů, ale i divadelní představení
a ohňostroj.

Kejkle a kratochvíle
(Moravská Třebová) 32
Oblíbený středověký festival plný
lidového veselí, dobových řeme-
sel, kejklířů, šermířů a trubadúrů
zve k návštěvě vždy poslední
srpnovou sobotu.

Pocta Záviši z Falkenštejna
(hrad Svojanov) 33
Každoroční akce připomíná
popravu nejproslulejšího držitele
hradu, Záviše z Falkenštejna,
ze srpna roku 1290. Pro návštěv-
níky jsou připraveny koncerty
staré hudby, šermířská a jiná umě-
lecká vystoupení.

Září

Pouť ke sv. Jiljí (Svitavy) 34
První zářijový víkend ožijí Svitavy
koncerty, divadly, tancem či
šermířskými kláními. Vše vyvrcholí
nedělní poutí, kdy se náměstí
zaplní stánky s řemeslnými
výrobky z dob našich prababiček.
Pouť zakončí mše svatá a slav-
nostní koncert v kostele sv. Jiljí.

Mladá Smetanova Litomyšl
(Litomyšl) 35
Festival určený především mladým
interpretům a posluchačům je
věnován nejen klasické hudbě, ale
i mnoha dalším stylům. Své pravi-
delné místo v kalendáři má vždy
v polovině září.

Dny evropského dědictví
(Litomyšl, Moravská Třebová,
Polička, Svitavy, Vysoké Mýto) 36
I města Českomoravského pomezí
se účastní celoevropského pro-
jektu, který vždy v září otvírá
dveře památek a dalších zajíma-
vých objektů, jindy veřejnosti
nepřístupných. Akce je doprová-
zena koncerty, výstavami, před-
náškami a jinými kulturními
programy.

Mezinárodní partnerské dny
(Vysoké Mýto) 37
V rámci každoročního zářijového
setkání zástupců partnerských
měst ve Vysokém Mýtě je připra-
ven atraktivní kulturní program
pro děti i dospělé.

Říjen

Biskupické kaléšek
(Biskupice) 38
Festival slivovice v Biskupicích se
již stal fenoménem. Tradiční
degustace několika desítek vzorků
pálenek je doplněna závodem his-
torických velocipédů a bohatým
kulturním programem.

Listopad

Posed – podzimní setkání 
divadelníků (Svitavy) 39
Přehlídka amatérských divadel-
ních souborů doplněná o tvůrčí
dílny – to je Podzimní setkání
divadelníků, které se koná ve Svi-
tavách každý rok v listopadu.

Prosinec

Vánoce ve Svitavách (Svitavy) 40
Vždy druhou adventní neděli se
na svitavském náměstí Míru koná
vánoční jarmark. S vánočními
zvyky se můžete seznámit v pro-
storách muzea, doprovodný pro-
gram probíhá i v ostatních
kulturních zařízeních ve městě.

Mikulášský jarmark
(Moravská Třebová)
Každoroční akce v moravskotře-
bovském muzeu je spojena
s lidovými zvyky, tradičními
vánočními výrobky a pohádkovým
programem pro děti.

Advent na hradě
(hrad Svojanov) 41
Hrad Svojanov otvírá o víkendech
své brány i mimo turistickou
sezónu. Vánoční výzdoba, výstava
betlémů, koncerty a další umě-
lecká vystoupení zpříjemní
návštěvu hradu během advent-
ního víkendu vždy v polovině 
prosince.

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

PROSINEC

LISTOPAD27

28

29

32

33

35

34

38

36

40

39

41

37

30 31

www.ceskomoravskepomezi.cz

©
 Č

es
ko

m
or

av
sk

é 
po

m
ez

í 2
0

0
9

 *
 d

es
ig

n 
To

m
áš

 P
ak

os
ta

 *
 t

is
k 

H
.R

.G
. L

it
om

yš
l *

 NE
PRO

DEJ
NÉ

Informační centra

IC Litomyšl
Smetanovo náměstí 72
tel.: 461 612 161
e-mail: ic@litomysl.cz
www.litomysl.cz

IC zámek Litomyšl
Jiráskova 133
tel.: 461 611 066
e-mail: ic@litomysl.cz
www.litomysl.cz

IC Moravská Třebová
náměstí T. G. Masaryka 33
tel.: 461 313 502
e-mail: icentrum@mtrebova.cz
www.mtrebova.cz

IC Svitavy
náměstí Míru 48
tel.: 461 534 300
e-mail: info@svitavy.cz
www.svitavy.cz

IC Oskara Schindlera Svitavy
Dvořákova 3
www.svitavy.cz

IC Polička
Palackého náměstí 160
tel.: 461 723 800
e-mail: info@ic.policka.org
www.policka.org

IC Vysoké Mýto
B. Smetany 92
tel.: 465 466 113
e-mail: infocentrum@vysoke-myto.cz
www.vysoke-myto.cz

IC Proseč
Proseč 61
tel.: 469 319 413, 468 000 265
e-mail: mastale@mastale.cz
www.mastale.cz
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vedených špičkovými českými
i zahraničními sbormistry, se koná
každý sudý rok na konci dubna.

Květen

Majáles (Litomyšl) 8
Už od dob Aloise Jiráska žije Lito-
myšl vždy v prvním květnovém
týdnu studentskými oslavami.
Součástí Majálesu jsou už tra-
dičně koncerty, divadelní předsta-
vení nebo průvod masek.

Hradní jarmark
(hrad Svojanov)
Vždy na začátku května se vnější
prostory hradu Svojanov promění
ve středověké tržiště s ukázkami
tradičních řemesel. Na horním
nádvoří probíhá doprovodný 
kulturní program s historickou
tematikou.

Martinů Fest (Polička) 9
Nejen hudba Bohuslava Martinů
rozezní Poličku každý rok
v květnu během festivalu kona-
ného na počest místního světo-
známého rodáka.

Svitavské letní slavnosti
(Svitavy) 10
Pestrá nabídka kulturních akcí
pořádaných pod širým nebem
po celou turistickou sezónu. Kon-
certy různých žánrů, divadelní
představení či filmové projekce se
konají během léta na různých mís-
tech ve městě.

Poličské Rockoupání 
(Polička) 11
Folk-rockový hudební festival
s prvky okrajových i populárních
hudebních žánrů se koná v areálu
koupaliště. Jedná se o jeden
z největších open-air festivalů
v Pardubickém kraji.

Čermákovo Vysoké Mýto 
(Vysoké Mýto) 12
Vždy v květnu se koná meziná-
rodní přehlídka dětských decho-
vých hudeb odkazující na bohatou
historii, kterou tento hudební
žánr ve Vysokém Mýtě má.

Moravskotřebovské arkády
(Moravská Třebová) 13
Festival pěveckých sborů všech
kategorií se koná v nádherném
prostředí renesančního zámku
v Moravské Třebové.

Národní výstava amatérské
fotografie (Svitavy)
Vyhlášení výsledků Národní sou-
těže amatérských fotografů z celé
České republiky, ocenění autorů
vítězných prací a výstava nejlep-
ších fotografií daného ročníku
probíhá již několik let v květnu
ve Svitavách.

Domácí zabíjačka aneb Jak
bývalo veselo v zámku a v pod-
zámčí (Moravská Třebová) 14
Během festivalu lidové zábavy
ožije nádvoří moravskotřebov-
ského zámku nefalšovanou zabí-
jačkou s hudbou, baviči
a soutěžemi pro děti i dospělé.

Červen

Mezinárodní operní 
festival Smetanova 
Litomyšl (Litomyšl) 15
Jedinečný zážitek z poslechu
věhlasných i méně známých děl
v podání špičkových interpretů
v kouzelném prostředí renesan-
čního zámku nabízí jeden z nej-
větších festivalů klasické hudby
v České republice.

Smetanova výtvarná Litomyšl
(Litomyšl) 16
Cyklus výstav vizuálního umění,
který každoročně představuje
zajímavá umělecká díla, se již stal
tradicí.

Cyklo Maštale (Toulovcovy 
maštale, Proseč) 17
Tradiční závod horských kol, kte-
rého se v oblasti Toulovcových
maštalí každoročně účastní něko-
lik stovek jezdců, je největší akcí
svého druhu v Pardubickém kraji.

Sodomkovo Vysoké Mýto
(Vysoké Mýto) 18
Krásné automobily, koncerty
swingové hudby nebo dobové
výstavy přináší festival zaměřený
na životní styl třicátých let 20.
století, který je věnován geniál-
nímu automobilovému designé-
rovi a karosáři Josefu Sodomkovi.

Colour meeting (Polička) 19
Mezinárodní multikulturní festi-
val, jehož cílem není pouze pre-
zentace hudby folkové, etnické
a world music, ale zejména snaha
o vzájemné setkávání a poznávání
různých kultur a hledání pocho-
pení a tolerance.

Starodávný jarmark
(Litomyšl) 20
Starodávný jarmark zaplní vždy
v červnu a v září Smetanovo
náměstí v Litomyšli stánky tradič-
ních řemeslníků, kteří zde předvá-
dějí své umění a zároveň
prodávají výsledky své práce.
Součástí celé akce je také bohatý
kulturní program.

Městské slavnosti
(Moravská Třebová) 21
Festival hudby a zábavy pro celou
rodinu se koná na nádvoří zámku
v historickém centru Moravské
Třebové.

Přehlídka mažoretkových 
skupin (Litomyšl) 22
Již více než deset let do Litomyšle
přijíždějí mažoretky ze všech
koutů České republiky, aby před-
vedly své umění v rámci přehlídky
na Smetanově náměstí.

Červenec

Toulovcovy prázdninové pátky
(Litomyšl) 23
Prázdninový maraton pohádek
a hudby – každý pátek o prázdni-
nách je na litomyšlském Toulovcově
náměstí připraveno pohádkové
představení nejen pro děti a kon-
cert nejen pro dospělé.

Historické slavnosti
(hrad Svojanov) 24
Vždy na začátku července zpestří
návštěvu hradu Svojanov program
tvořený převážně vystoupeními
šermířských skupin. Součástí jsou
také noční prohlídky hradu,
dobové tržiště nebo soutěže 
pro děti.

Moravskotřebovský bramborák
(Moravská Třebová)
Festival, jehož program se sou-
středí na oblíbené domácí inter-

prety folkové a country hudby,
probíhá v polovině prázdnin
na nádvoří moravskotřebovského
zámku.

Divadelní pouť
(hrad Svojanov) 25
Tento festival je přehlídkou
domácích i zahraničních divadel-
ních souborů, kterou doplňují
vystoupení šermířů, kejklířů a dal-
ších umělců. Denní program je
na Svojanově určen především 
pro rodiny s dětmi, večerní 
pro dospělé.

Mezinárodní smyčcové kurzy
(Litomyšl) 26
Tradiční prázdninové kurzy hry
na smyčcové nástroje pro stu-
denty konzervatoří a vysokých
škol, jejichž účastníci se veřejnosti
představují na doprovodných
koncertech.

Českomoravské
pomezí
hraje všemi
barvami!
Turistická oblast Českomorav-
ské pomezí leží v jihovýchod-
ním cípu východních Čech.
Území vymezené starobylými
městy Litomyšl, Moravská Tře-
bová, Polička, Svitavy a Vysoké
Mýto zve k návštěvě nejen
milovníky historie a památek,
ale také vyznavače přírodních
krás, technických unikátů či
aktivního trávení volného času.
Po celý rok se v malebném kraji
podél historické hranice mezi
Čechami a Moravou koná také
řada kulturních a sportovních
akcí pro všechny věkové sku-
piny. Z pestrobarevné nabídky
Českomoravského pomezí si
určitě vybere každý z vás.

Únor

Masopust (Svitavy) 1
Masopustní průvod masek z Vor-
tové na Hlinecku se již ve Svita-
vách stal tradicí. Pro návštěvníky
jsou připraveny také stánky
s medovinou, trdelníky či svaře-
ným vínem.

Březen

Velikonoce na hradě
(hrad Svojanov) 2
Každoroční akce připomíná zvyky
a tradice spojené s obdobím Veli-
konoc. Prohlídky hradu s veliko-
noční výzdobou jsou doplněny
hranými vstupy.

Festival svobody
(Vysoké Mýto)
Koncerty, přednášky, filmy,
divadla a výstavy související

s tématem lidské svobody jsou
součástí festivalu připomínajícího
výročí odchodu cizích vojsk
z Vysokého Mýta.

Duben

Hledání hvězdy Davidovy –
zapomenuté osudy (Svitavy) 3
Cyklus přednášek, koncertů
a divadelních představení probíhá
vždy po celý duben u příležitosti
výročí narození Oskara Schind-
lera. Tematicky vychází ze stálé
expozice svitavského muzea
věnující se osudům místního
rodáka a historii židovského 
osídlení v regionu.

Vandr skrz Maló Hanó
(Moravská Třebová) 4
Již více než čtyři desítky ročníků
má na kontě tradiční turistický
pochod v okolí Moravské Tře-
bové. Kromě několika různě dlou-

hých tras pro pěší je připraven
okruh i pro cyklistické nadšence.

Polička Jazz (Polička) 5
Mezinárodní festival představuje
každoročně v druhé polovině
dubna špičkové domácí i zahra-
niční interprety jazzové hudby
v krásném prostředí Tylova domu.

Dny slovenské kultury
(Moravská Třebová) 6
Kultura našich východních sou-
sedů se již tradičně na konci
dubna prezentuje v Moravské Tře-
bové – divadlo, koncerty, filmová
představení, výstavy a mnoho dal-
šího.

Festival amatérských 
pěveckých sborů (Svitavy) 7
Mezinárodní přehlídka neprofe-
sionálních pěveckých těles, která
kromě přehlídkových koncertů
jednotlivých sborů nabízí i mož-
nost zúčastnit se workshopů
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Českomoravským
pomezím

pěšky

K pramenům řeky
Svitavy
délka: 8 km
výchozí bod: Svitavy
půldenní výlet

Popis trasy
Trasa prochází turisticky atraktiv-
ním územím kolem Dolního
a Horního rybníka a vede až
k prameništi řeky Svitavy. Větší
část trasy je tvořena naučnou
stezkou K pramenům řeky Svitavy
seznamující s místní faunou a fló-
rou, ekologií a historií rybníků.
Cílem stezky je také nahlédnout
do života lesů a poznat oblast,
kde pramení řeka Svitava. Ze svi-
tavského náměstí půjdete kolem
domu U Mouřenína 1, kde sídlí
informační centrum. Projdete ulicí
Pod Věží a napojíte se na modrou

turistickou značku, po které se
vydáte k hrázi Dolního rybníka.
Tam se nachází první zastavení
naučné stezky, která vás přes
devět stanovišť dovede až k pra-
menu řeky Svitavy. Zpět půjdete
stejnou cestou.

Atraktivity na trase
Svitavy – historické centrum, 
stálé expozice Historie praní
a prací techniky a Hledání hvězdy
Davidovy v místním muzeu; věž
kostela Navštívení Panny Marie –
zajímavé výhledy na město
a okolí; Dolní rybník; Horní 
rybník zvaný Rosnička 2; pramen
řeky Svitavy 3. 

Odpočinková místa
Svitavy, na jednotlivých zastáv-
kách naučné stezky, Horní rybník.

Na pomezí Čech
a Moravy
délka: 12 km
výchozí bod: Svitavy
celodenní výlet

Popis trasy
Trasa je vedena přes lesy, pole
a luka v okolí Svitav a celá je zna-
čena jako naučná stezka. Na trase
je celkem devět zastavení s infor-
mačními tabulemi seznamujícími
s historií Českomoravského
pomezí. Výlet zahájíte na svitav-
ském autobusovém nádraží,
odkud vás stezka povede přes
park Jana Palacha, kde můžete
navštívit nově otevřené infor-
mační centrum a památník
Oskara Schindlera. Poté už
vyjdete za hranice města a po-
stupně se dozvíte zajímavosti
o osídlování okolní krajiny, kupec-
kých stezkách, biskupských rybní-

cích či vyměřování zemské hra-
nice. Lesní silnicí se dostanete
na Javornický hřeben a dále pak
až k českomoravské hranici 1.
Poté už se cesta zvolna stáčí zpět
ke Svitavám. Poslední zastavení je
na místě bývalého popraviště
poblíž hostince U Jelena.

Atraktivity na trase
Svitavy – historické centrum 2,
stálé expozice Historie praní
a prací techniky a Hledání hvězdy
Davidovy v místním muzeu; park
Jana Palacha – informační cen-
trum a památník Oskara Schind-
lera 3; zajímavé výhledy do krajiny
po celé trase. 

Odpočinková místa
Park Jana Palacha ve Svitavách 4,
odpočívadla u jednotlivých zasta-
vení, v blízkosti trasy rekreační
Horní rybník zvaný Rosnička.

Do Knířova s Karlem
Havlíčkem Borovským
délka: 8 km
výchozí bod: Vysoké Mýto
půldenní výlet

Popis trasy
Z náměstí ve Vysokém Mýtě se
vydáte po modré turistické
značce k vlakovému nádraží, kde
se napojíte na značenou naučnou
stezku. Trasa vede původní
poutní cestou do Knířova. Odtud
půjdete do Vanic kolem samoty
Servácov, kde stojí empírový 
statek postavený Servácem Fran-
tiškem Lecomtem. Zpět do Vyso-
kého Mýta půjdete přes slunné
návrší zvané Peklovce.

Atraktivity na trase
Vysoké Mýto – historické cen-
trum 1, expozice Carrosserie
Sodomka 2, autodrom 3; Knířov –
kostel Zvěstování Panny Marie
a fara 4, kde pobýval Karel
Havlíček Borovský; Servácov –
empírový statek postavený bel-
gickým emigrantem Servácem
Františkem Lecomtem, který se
proslavil výrobou limburského
sýra; kaple v lese nad Vanicemi;
zajímavé výhledy do okolní krajiny
z Pražské věže ve Vysokém Mýtě
a z mnoha dalších míst na trase. 

Odpočinková místa
Vysoké Mýto, na návsi v Knířově,
u kapličky ve Vanicích.

Za tragickým osudem
rodu Vršovců a k počát-
kům českého státu
délka: 8 km
výchozí bod: Vysoké Mýto
půldenní výlet

Popis trasy
Putování krásnou přírodou
do hluboké minulosti zahájíte
na náměstí Přemysla Otakara II.
ve Vysokém Mýtě, odkud se
vydáte po zelené turistické
značce. V poli při odbočce
na Domoradice spatříte gotický
kamenný smírčí kříž, němou při-
pomínku zločinu a odpuštění.
Pokračujete stále po zelené
značce a před sebou vidíte Vrac-
lavský hřbet plný tajemství. Sou-
částí komplexu na Vraclavi jsou
zbytky hradiště, poustevna, kostel
sv. Mikuláše a budova lázní. 

Zpět do Vysokého Mýta se vydáte
buďto po stejné trase nebo
po místní komunikaci.

Atraktivity na trase
Vysoké Mýto – historické cen-
trum 1, expozice Carrosserie
Sodomka, autodrom, Pražská věž
– zajímavé výhledy do okolí;
Vraclav – zbytky vraclavského
hradiště připomínají vyvraždění
rodu Vršovců roku 1108, lázně
a barokní kostel sv. Mikuláše 2
byly nad pramenem léčivé vody
vybudovány v 18. století. V kos-
tele je umístěna unikátní expozice
barokních soch 3,4 z poutní cesty
z Králík na Hedeč. 

Odpočinková místa
Vysoké Mýto, Vraclav – hradiště,
u kostela sv. Mikuláše.

www.ceskomoravskepomezi.cz
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Informační centra

IC Litomyšl
Smetanovo náměstí 72
tel.: 461 612 161
e-mail: ic@litomysl.cz
www.litomysl.cz

IC zámek Litomyšl
Jiráskova 133
tel.: 461 611 066
e-mail: ic@litomysl.cz
www.litomysl.cz

IC Moravská Třebová
náměstí T. G. Masaryka 33
tel.: 461 313 502
e-mail: icentrum@mtrebova.cz
www.moravskatrebova.cz

IC Svitavy
náměstí Míru 48
tel.: 461 534 300
e-mail: info@svitavy.cz
www.svitavy.cz

IC Oskara Schindlera Svitavy
Dvořákova 3
www.svitavy.cz

IC Polička
Palackého náměstí 160
tel.: 461 723 800
e-mail: info@ic.policka.org
www.ic.policka.org

IC Vysoké Mýto
B. Smetany 92
tel.: 465 466 113
e-mail: infocentrum@vysoke-myto.cz
www.vysoke-myto.cz

IC Proseč
Proseč 61
tel.: 469 319 413, 468 000 265
e-mail: mastale@mastale.cz
www.mastale.cz
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Na Kozlovský kopec
délka: 24 km
výchozí bod: Litomyšl
celodenní výlet

Popis trasy
Z litomyšlského náměstí se
vydejte po zelené značce kolem
zámku do obce Suchá, kde
můžete navštívit hřebčín. 
Pokračujte po zelené značce až
do obce Svinná, kde se napojíte
na žlutou turistickou trasu. Ta vás
dovede do Kozlova, vísky spojené
s pobytem malíře Maxe Švabin-
ského. Z Kozlova pokračujte
na rozcestí, zahněte doleva
a po 300 metrech se ocitnete
na nejvyšším bodě výletu – Koz-
lovském kopci. Po červené značce
se po části naučné stezky
na Černé hoře vrátíte zpět
do Litomyšle.

Atraktivity na trase
Litomyšl – zámek na seznamu
UNESCO 1, historické centrum,
Portmoneum; hřebčín v Suché –
možnost prohlídky a po předcho-
zím objednání i projížďky
na koních; Kozlov – chalupa
rodiny Vejrychovy, jejíž štít zdobí
malba dvou prosebníků a sv. Vác-
lava od Maxe Švabinského 2; Koz-
lovský kopec – rozhledna 3, chata
Maxe Švabinského.

Odpočinková místa
Litomyšl – Klášterní zahrady 4,
Kozlov, Kozlovský kopec, Strakov.

Na Lucký vrch
a k Lukásově lípě
délka: 20 km
výchozí bod: Polička
celodenní výlet

Popis trasy
Z náměstí v Poličce se vydejte
po červené turistické značce.
Na křižovatce před čerpací stanicí
odbočte doleva a po polní cestě
dojdete do obce Sádek. Kopcovi-
tým terénem 1 pokračujte stále
po červené značce přes osadu Při-
bylov na Lucký vrch. Tady
odbočte na žlutou turistickou
trasu, která vás přivede do Tele-
cího k Lukásově lípě 2. Do Poličky
se vrátíte po zelené značce. Zvo-
lit můžete také kratší trasu
o délce 13 km. Z Poličky pojedete
vlakem do Borové a odtud
po žluté turistické značce

na Lucký vrch a do Telecího.
Zelená značka vás pak dovede
zpět do Poličky.

Atraktivity na trase
Polička – městské hradby 3, Cen-
trum Bohuslava Martinů 4, kostel
sv. Jakuba s rodnou světničkou
Bohuslava Martinů; lidová archi-
tektura; přírodní památka Ve Žle-
bině u Přibylova – rašelinné louky
s výskytem vzácných rostlin;
Lucký vrch s překrásnými výhledy
na Vysočinu; Lukásova lípa –
jedna z nejstarších lip v Čechách,
v jejímž vykotlaném kmeni podle
pověsti starý hluchý písmák opi-
soval a prozpěvoval žalmy.

Odpočinková místa
Chata na Luckém vrchu, odpočí-
vadlo v Telecím, Polička – park,
náměstí.

Na Prosíčku a zříceninu
hradu Štarkov
délka: 12 km
výchozí bod: Jimramov
celodenní výlet

Popis trasy
Trasa vás přes lesy, louky
a pastviny zavede do prvních
kopců Žďárských vrchů. Z Jimra-
mova vyjděte po modré turistické
značce ke skále Prosíčka. Odtud
pokračujte po modré značce přes
osadu Javorek až ke zřícenině
hradu Štarkov 1. Zpět do Jimra-
mova půjdete po červené značce
kolem Nového Jimramova 2 a přes
místo zvané Na Louži.

Atraktivity na trase
Prosíčka – nádherné výhledy
do okolní krajiny; zřícenina hradu
Štarkov – z někdejšího sídla lou-
peživého rytíře se dochovaly jen
zbytky okrouhlé věže, hradních
zdí, vodní cisterny a nádvoří; Síň
rodáků v Jimramově.

Odpočinková místa
Jimramov, na vrcholu Prosíčky 3,4,
u zříceniny hradu Štarkov, u říčky 
Fryšávky.

Kolem Třebovského
hradiska
délka: 8 km
výchozí bod: Moravská Třebová
půldenní výlet

Popis trasy
Z náměstí v Moravské Třebové se
vydejte po žluté značce kolem
zámku. Poté pokračujte okružní
cestou kolem Třebovského hra-
diska. Na vrcholu se dochoval 
val a příkop původního hradu
ze 13. století, na němž sídlil lou-
peživý rytíř. Žlutá značka vás
dovede zpět do města.

Zajímavosti na trase
Moravská Třebová – zámek, 
středověká mučírna, historické
centrum 1, aquapark; Třebovské
hradisko – výhledy do okolí; 
rozhledna Pastýřka 2 – v blízkosti
trasy, jižně od Moravské 
Třebové po červené značce.

Odpočinková místa
Moravská Třebová, Třebovské
hradisko.

Hřebečskými důlními
stezkami 
délka: 10 km
výchozí bod: Hřebeč
půldenní výlet

Popis trasy
Z parkoviště na Hřebči půjdete
po naučné stezce, která vede pří-
rodní rezervací Rohová. Cesta
vede až k bývalému dolu Josef,
kde se stáčí a pokračuje k dolu
Gerhard. Poté se pod haldou
dostanete k Červenému potoku
a projdete pod mostem zpět
na parkoviště nad tunelem.

Zajímavosti na trase
Výhledy do Třebovské kotliny
z Hřebče 3, altánu a vyhlídkové
plošiny; ukázky staré důlní čin-
nosti – doly Josef a Gerhard; Čer-
vený potok – díky vysokému
obsahu železa je voda v potoce
červená. Síť Hřebečských důlních
stezek vede až do Mladějova, kde
se kromě prohlídky průmyslového
muzea můžete také projet vláč-
kem po místní úzkokolejce. 

Odpočinková místa
Hřebeč, altán U vysílače, vyhlíd-
ková plošina Nad doly.

Hurá za vláčkem!
délka: 18 km
výchozí bod: Moravská Třebová
celodenní výlet

Popis trasy
Z náměstí v Moravské Třebové
půjdete po silničce a polní cestě
značené jako cyklotrasa č. 4029,
která vás přes Udánky a Udánský
les dovede až na Hřebeč. Odtud
pokračujte po červené turistické
značce až k hájence nad Novou
Vsí. Zde se napojíte na jednu
ze systému Hřebečských důlních
stezek, po které dojdete přes
Mladějovský vrch až do Mladě-
jova. Cestou doporučujeme
odbočit u hájenky po zelené
turistické značce k původnímu
Mladějovskému hradisku s krás-
ným výhledem do okolí. Po pro-
jížďce úzkokolejkou v Mladějově
se vydejte zpět do Moravské 
Třebové vlakem z přilehlého
nádraží ČD.

Atraktivity na trase
Moravská Třebová – zámek, 
středověká mučírna, historické
centrum, aquapark 1; kaple
sv. Josefa na Hřebči; vyhlídky
do kraje – Hřebeč, vyhlídkové
altány U vysílače a Mladějovský
vrch, Mladějovské hradisko; Hře-
bečské důlní stezky – naučné
stezky přibližující historii těžební
činnosti na Hřebči; Průmyslové
muzeum a úzkorozchodná dráha
v Mladějově 2. 

Odpočinková místa
Moravská Třebová, Hřebeč,
zastávky Hřebečských důlních 
stezek, Mladějovské hradisko,
Mladějov.

Království rytíře
Toulovce 
délka: 9 km
výchozí bod: Budislav
půldenní výlet

Popis trasy
Z Budislavi se vydáte borovým
lesem po červené značce přes
Městské a Toulovcovy maštale až
k rozcestí tras před Vranicemi.
Odtud půjdete po žluté značcce
kolem Setonovy a Voletínské stu-
dánky zpět do Budislavi.

Atraktivity na trase
Městské a Toulovcovy maštale –
přírodní rezervace s nevšedními
pískovcovými útvary, jako napří-
klad Panský stůl, Cikánka, Vel-
ryba, Kostelíček, Hrad 1 či Liščí
díry. V blízkosti trasy se nachází
Toulovcova rozhledna 2 – asi
jeden kilometr po cyklotrase 
č. 4021 ve směru Jarošov.

Odpočinková místa
Kdekoli cestou při trhání borůvek,
Vranice, Budislav 3.

Vzhůru na rozhlednu
délka: 13 km
výchozí bod: Proseč
celodenní výlet

Popis trasy
Z Proseče se vydejte po silnici
na Borovou k rozhledně Terezka 4
na Pasekách. Dále po cyklistické
trase č. 5 na křižovatku pod Pose-
kancem. Odtud po cyklotrase č. 9
až k rozcestí se žlutou turistickou
trasou, po které dojdete do Měst-
ských maštalí. Na dalším rozcestí
odbočte a jděte po červené turis-
tické trase přes Toulovcovy maš-
tale až ke křižovatce cest
u Vranic. Zpět do Proseče se
vydáte po modré značce.

Atraktivity na trase
Proseč – muzeum dýmek; roz-
hledna Terezka; Městské a Tou-
lovcovy maštale – viz výlet
Království rytíře Toulovce.

Odpočinková místa
U rozhledny, u myslivny Poseka-
nec, Na Borkách, Proseč.
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Českomoravským
pomezím

na kole

Přes Malou Hanou
délka: 45 km
typ: trekingová a horská kola
náročnost: ***

Popis trasy
Středně obtížná trasa vedená ze-
jména po silnicích II. a III. třídy.
Úvodní rovinatá část vede údolím
řek Třebůvky a Jevíčky, kopcovitý
úsek začíná za Jevíčkem a pokra-
čuje přes Zadní a Přední Arnoštov
zpět do Moravské Třebové.
Všechny úseky vedou po znače-
ných cyklotrasách.

506 M. Třebová > Městečko Trnávka
(11 km), 505 Městečko Trnávka >
Biskupice (10 km), 4065 Biskupice >
Jevíčko > Z. Arnoštov (8 km), 4067
Z. Arnoštov > P. Arnoštov (4 km), 
104 P. Arnoštov > Arnoštovské sedlo 

(1 km), 4147 Arnoštovské sedlo >
M. Třebová (11 km)

Atraktivity na trase
Moravská Třebová – zámek, 
historické centrum 1, aquapark 2; 
zřícenina hradu Radkov; zřícenina
hradu Cimburk 3 nad Městečkem
Trnávkou; kostel sv. Jakuba
v Chornicích; palírna slivovice
v Biskupicích známá festivalem
Biskupické kaléšek. Zajímavé
výhledy do kraje z věže v Jevíčku,
od osady Lípa a z rozhledny Pas-
týřka u Moravské Třebové. 

Odpočinková místa
Lavičky pod Radkovským hradi-
štěm, Městečko Trnávka, Cimburk,
Biskupice, Jevíčko, u kapličky před
Zadním Arnoštovem, lesní altán
v Pekle, Moravská Třebová.

Za rytířem Toulovcem
délka: 45,5 km
typ: trekingová a silniční kola
náročnost: **

Popis trasy
Celý okruh je značený a vede
po silnicích II. a III. třídy a asfal-
tových cestách. Pouze průjezd
Nedošínským hájem je veden
po nezpevněné lesní cestě.

4021 Litomyšl > Morašice > Růžový
palouček > Příluka > Nové Hrady 
(18 km), 4180 Nové Hrady > Bor
u Skutče > Proseč (7 km), 4024 Proseč
> Budislav > Poříčí u Litomyšle (7 km),
nezn. Poříčí u Litomyšle > Horní Újezd
(3,5 km), 4019 Horní Újezd > Osík >
Litomyšl (10 km)

Atraktivity na trase
Litomyšl – zámek na seznamu
UNESCO, historické centrum,
Portmoneum; Nedošínský háj 1;

Růžový palouček; Nové Hrady –
rokokový zámek 2, První české
muzeum cyklistiky; Muzeum
dýmek v Proseči; Muzeum vesnice
v Dolním Újezdě. Pěkné pohledy
do okolní krajiny poskytuje ze-
jména úsek Morašice – Příluka.
V blízkosti trasy můžete navštívit
rozhlednu Terezka (jižně od Pro-
seče) a Toulovcovu rozhlednu
(před obcí Budislav doleva
po 4021). Trasa prochází přírodní
rezervací Toulovcovy maštale 3
tvořenou ojedinělou soustavou
pískovcových útvarů a roklí. Celá
oblast je vybavena vlastním systé-
mem cykloturistického značení.
Zdejší síť cyklotras je vhodná 
zejména pro horská kola. 

Odpočinková místa
Nedošínský háj, odpočívadlo
Újezdec, zámecký park Nové
Hrady, Dolní Újezd, Budislav,
Litomyšl.

Krajem tisícileté 
historie
délka: 46 km
typ: trekingová a horská kola
náročnost: **

Popis trasy
Trasa je kromě krátkého úseku
ve Svitavách vedena po silnicích
II. a III. třídy výhradně po znače-
ných cyklotrasách. Ze svitavského
náměstí Míru pojedete neznače-
ným úsekem po hlavní silnici
na Litomyšl a poté po cyklostezce
podél silnice I/35. Od odbočky
na Javornický hřeben je již trasa
vybavena cykloturistickým 
značením.

nezn. Svitavy > po hlavní silnici na Lito-
myšl (1 km) > cyklostezka podél I/35 
(1 km), 4028 odbočka na Javornický
hřeben > Brlenka > Čistá > Litomyšl
(20,5 km), 182 Litomyšl > Strakov >
Mendryka > Opatovec (18 km), 4033
Opatovec > Svitavy (5,5 km)

Atraktivity na trase
Svitavy – historické centrum 1,
expozice Historie praní a prací
techniky a Hledání hvězdy Davi-
dovy v místním muzeu; Litomyšl –
zámek na seznam UNESCO 2, his-
torické centrum, Portmoneum;
Jezdecký klub Janov; lovecký
zámeček a kaple sv. Huberta
v Mendryce; koňská stanice Opa-
tovec. Vyhlídky z věže kostela
Navštívení Panny Marie ve Svita-
vách, na Javornickém hřebenu
směrem na Poličku, u osady
Brlenka směrem na Litomyšl.
V blízkosti trasy naučná stezka
Českomoravské pomezí na Javor-
nickém hřebeni, přírodní památky
Psí kuchyně a Králova zahrada
(po 4202 a 4205, odbočka 
v obci Gajer). 

Odpočinková místa
Na Javornickém hřebeni, v obci
Mendryka, Litomyšl, park Jana
Palacha ve Svitavách 3.

Po krásách 
Hřebečského masivu
délka: 47 km
typ: horská kola
náročnost: ***

Popis trasy
Díky kopcovitému terénu a vedení
části trasy po lesních cestách
patří tento okruh k náročnějším.
V úseku Mladějov – Hřebeč není
k dispozici cyklistické značení, lze
zde však částečně využít turis-
tické značení pro pěší.

4030 Moravská Třebová > Křenov 
(10,5 km), 4029 Křenov > Hřebeč 
(13 km), TZ červená Hřebeč > Nad Vís-
kou (8 km), TZ žlutá Nad Vískou > Mla-
dějov (3 km), 4062 Mladějov > Staré
Město (8,5 km), 521 Staré Město >
Moravská Třebová (4 km)

Atraktivity na trase
Moravská Třebová – zámek 1, his-
torické centrum, aquapark; kostel

sv. Jana Křtitele v Křenově; Mari-
ánské poutní místo v Rychnově
na Moravě; Průmyslové muzeum
a úzkorozchodná dráha v Mladě-
jově 2; Hřebečské důlní stezky –
naučné stezky s několika vyhlíd-
kovými věžemi a altány seznamu-
jící s historií důlní činnosti,
památkami i přírodními zajíma-
vostmi vedou k několika bývalým
dolům, které se v této lokalitě
nacházejí. Krásný výhled nabízí
rozhledna Pastýřka 3 u Moravské
Třebové, místa v okolí Křenova
a Kamenné Horky, vyhlídkové
věže a plošiny Hřebečských důl-
ních stezek. 

Odpočinková místa
Odpočívadla u Mariánského
obrazu, u Kamenné Horky, Nad
Vískou, turistické altány na Hře-
bečských důlních stezkách, Mla-
dějov na Moravě, Moravská
Třebová.

www.ceskomoravskepomezi.cz
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Informační centra

IC Litomyšl
Smetanovo náměstí 72
tel.: 461 612 161
e-mail: ic@litomysl.cz
www.litomysl.cz

IC zámek Litomyšl
Jiráskova 133
tel.: 461 611 066
e-mail: ic@litomysl.cz
www.litomysl.cz

IC Moravská Třebová
náměstí T. G. Masaryka 33
tel.: 461 313 502
e-mail: icentrum@mtrebova.cz
www.moravskatrebova.cz

IC Svitavy
náměstí Míru 48
tel.: 461 534 300
e-mail: info@svitavy.cz
www.svitavy.cz

IC Oskara Schindlera Svitavy
Dvořákova 3
www.svitavy.cz

IC Polička
Palackého náměstí 160
tel.: 461 723 800
e-mail: info@ic.policka.org
www.ic.policka.org

IC Vysoké Mýto
B. Smetany 92
tel.: 465 466 113
e-mail: infocentrum@vysoke-myto.cz
www.vysoke-myto.cz

IC Proseč
Proseč 61
tel.: 469 319 413, 468 000 265
e-mail: mastale@mastale.cz
www.mastale.cz

Výškový profil trasy

Výškový profil trasy
Výškový profil trasy Výškový profil trasy
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Krajinou rybníků
délka: 27,5 km
typ: trekingová a silniční kola
náročnost: **

Popis trasy
Trasa je vedena po malých silnič-
kách kolem řeky Loučné a mírně
kopcovitou krajinou kolem ryb-
níků v okolí Vysokého Mýta.

4231 Vysoké Mýto > Bžundov (2,5 km),
4229 Bžundov > Hrušová > Bučina 
(9 km), nezn. Bučina > Cerekvice 
nad Loučnou > Horky (5,5 km), 4231
Horky > České Heřmanice > Vysoké
Mýto (10,5 km)

Atraktivity na trase
Vysoké Mýto – historické cen-
trum 1, expozice Carrosserie
Sodomka 2, autodrom; řeka
Loučná s četnými meandry 3; ryb-
níky – Šváb, Velký netřebský,
Horní, Prostřední a Dolní heřman-
ský, Lačnov, Chobot 4. Zajímavé
výhledy do okolí z Pražské brány
ve Vysokém Mýtě.

Odpočinková místa
U rybníků Šváb, Lačnov a Chobot,
parky ve Vysokém Mýtě.

Malebnou Vysočinou
délka: 29 km
typ: trekingová a horská kola
náročnost: **

Popis trasy
Trasa vedená převážně po ne-
zpevněných polních a lesních ces-
tách je celá vyznačena pásovým
cyklistickým značením, kromě
úseku Kučerův mlýn – Krásné.

4101 Polička > Sádek > Telecí > Kuče-
rův Mlýn (11,5 km), nezn. Kučerův Mlýn
> Krásné (2 km), 4106 Krásné > Borov-
nice > Korouhev > Polička (15,5 km)

Atraktivity na trase
Polička 1 – městské hradby, Cen-
trum Bohuslava Martinů 2, kostel
sv. Jakuba s rodnou světničkou
Bohuslava Martinů; Lukásova lípa
v Telecím 3; lidová architektura;
CHKO Žďárské vrchy 4; kostelík
v Korouhvi; Šibeniční vrch. Roz-
hlédnout po kraji se můžete
z věže kostela sv. Jakuba v Poličce
a z mnoha dalších míst v okolí
Sádku, Telecího, Maděry, Spěl-
kova či Kutin.

Odpočinková místa
Odpočívadlo v Telecím, u Lačnov-
ského rybníka, na Šibeničním
vrchu, park v Poličce.

Vysokomýtskou 
kotlinou na Vraclavský
hřbet
délka: 33 km
typ: trekingová a silniční kola
náročnost: **

Popis trasy
Trasa je vedena po silnicích II.
a III. třídy a asfaltových komuni-
kacích a kromě krátkého úseku
ze Svařeně do Sítinky je v celé
délce značena. Náročnějším stou-
páním a klesáním v úseku Vinary –
Vanice se lze vyhnout zkrácením
trasy z Vraclavi přímo do Vyso-
kého Mýta (6 km po silnici 
III. třídy).

4230 Vysoké Mýto, žel. st. > Slatina >
Sruby (7 km), 4237 Sruby > Dobříkov 
(3 km), 4186 Dobříkov > Zámrsk >
Vraclav (7 km), 4192 Vraclav > Stra-

douň (2 km), 4227 Stradouň > Domora-
dice > Svařeň (7 km), nezn. Svařeň >
Sítinka (1 km), 18 Sítinka > Vysoké
Mýto (6 km)

Atraktivity na trase
Vysoké Mýto – historické cen-
trum 1, expozice Carrosserie
Sodomka, autodrom; Dobříkov –
podkarpatský dřevěný kostelík 2,
golfový areál; Zámrsk – zámek;
Vraclav – zbytky hradiště, lázně,
poustevna a kostel sv. Mikuláše 3.
Výhledy do okolí z Pražské brány
ve Vysokém Mýtě, u Brtče 
a Vraclavi.

Odpočinková místa
U kostelíka v Dobříkově, hradiště
a kostel sv. Mikuláše na Vraclavi,
Bětnické údolí, parky ve Vysokém
Mýtě.

Svitavským údolím
délka: 36,5 km
typ: trekingová a silniční kola
náročnost: *

Popis trasy
Trasa je vedena po silnicích II.
a III. třídy a je, kromě úseku Bře-
zová nad Svitavou – Pohledy,
vybavena cykloturistickým znače-
ním. Méně náročný okruh s jedi-
ným táhlým stoupáním z Březové
nad Svitavou je určen i pro začí-
nající cyklisty.

4022 Svitavy > Hradec nad Svitavou
(5,5 km), 4201 Hradec nad Svitavou >
odbočka na Banín (6 km), 4203
odbočka na Banín > Březová nad Svita-
vou (5,5 km), nezn. Březová 
nad Svitavou > Pohledy (6,5 km), 
4024 Pohledy > Hradec nad Svitavou 

(7,5 km), 4022 Hradec nad Svitavou >
Svitavy (5,5 km)

Atraktivity na trase
Svitavy – historické centrum 1,
expozice Historie praní a prací
techniky 2 a Hledání hvězdy Davi-
dovy v místním muzeu; údolí řeky
Svitavy; lidová architektura; na-
učná stezka Údolím řeky Svitavy
u Březové nad Svitavou. Zajímavé
výhledy nabízí věž kostela Navští-
vení Panny Marie ve Svitavách,
Dobře ukrytá rozhledna Járy
Cimrmana 3 u Březové nad Svita-
vou a okolí obce Sklené.

Odpočinková místa
Koupaliště v Hradci nad Svitavou,
Březová nad Svitavou, park Jana
Palacha ve Svitavách.

Za ohnivou sviní
na hrad Svojanov
délka: 39 km
typ: trekingová a silniční kola
náročnost: **

Popis trasy
Trasa vede po zpevněných komu-
nikacích silnic III. třídy přes lesy,
kolem rybníků, podél vodního
toku i přes kopce. Pro zpáteční
cestu z hradu Svojanova
do Poličky lze jako zpestření 
zvolit terénní modře značenou
trasu č. 4104.

4019 Polička náměstí > mlýn Hrubý,
odtud vpravo po poličské cyklostezce
na bývalé vlečce k rozcestí tras 4104
a 4019 Troubný rybník (2,5 km), 4019
Troubný rybník > Modřec > Jedlová 
(9 km), nezn. Jedlová > Hamry (3 km),
104 Hamry > Svojanov, rozcestí k hradu
(4,5 km), 4104 Svojanov, rozcestí
k hradu > hrad Svojanov (1,5 km),
z hradu Svojanov po 4104 zpět na sil-

nici a po 4027 Svojanov > Rohozná
(4 km), nezn. Rohozná > Stašov >
Pomezí (8 km), 4022 Pomezí >
Polička (6,5 km)

Atraktivity na trase
Polička – městské hradby 1, Cen-
trum Bohuslava Martinů, kostel
sv. Jakuba s rodnou světničkou
Bohuslava Martinů 2; cyklostezka
na bývalé železniční vlečce
do Bořin; Balda – bývalé lesní
lázně a kaple; kaskáda Jedlov-
ských rybníků; hrad Svojanov 3;
kamenolom Stašov; v blízkosti
trasy Brtounova chalupa
v Bystrém. Rozhlédnout se
po okolní krajině můžete z věže
kostela sv. Jakuba v Poličce,
z Hlásky na hradě Svojanov 
nebo z kopce nad obcí Stašov.

Odpočinková místa
Odpočívadlo u Baldského lesa,
u rybníků, hrad Svojanov, park
v Poličce.

Maštalskými hvozdy
délka: 25,4 km
typ: horská kola
náročnost: ***

Popis trasy
Kopcovitá trasa s mnoha prud-
kými stoupáními a klesáními vede
převážně po nezpevněných pol-
ních a lesních cestách, kratší
úseky po zpevněných místních
komunikacích. Celý okruh je vyba-
ven speciálním cyklistickým zna-
čením Mikroregionu Toulovcovy
maštale 1.

4 červená Jarošov > Vranice (1 km), 
8 modrá Vranice > Bor u Skutče 
(2,2 km), 2 zelená Bor u Skutče > Kaza-
telna > Polanka > Dolany (7,7 km), 
8 modrá Dolany > Pivnice > Zderaz 
(3,4 km), 4 červená Zderaz > Proseč
(3,3 km), 1 žlutá Proseč > Na Borkách
> Posekanec > Toulovcovy maštale >

Vranice (6,8 km), 4 červená Vranice >
Jarošov (1 km)

Atraktivity na trase
Přírodní rezervace Toulovcovy
maštale – pískovcové skalní město
s útvary Petrovna, Kazatelna 2,
Kolumbovo vejce, Hrnčířova
skála; Pivnická rokle 3; pískovcové
sklepy ve Zderazi; Muzeum
dýmek v Proseči; Stanice ochrany
přírody Pasíčka. V blízkosti trasy
se nachází rokokový zámek Nové
Hrady s Prvním českým muzeem
cyklistiky. Krásné výhledy do kra-
jiny nabízejí rozhledna Terezka
(2 km od Proseče 4) a Toulovcova
rozhledna 5 (1,2 km od Jarošova).

Odpočinková místa
Vranice, Bor u Skutče, Polanka,
Dolany, Zderaz, Proseč, Na Bor-
kách, u myslivny Posekanec.

Výškový profil trasy

Výškový profil trasy

Výškový profil trasy

Výškový profil trasy

Výškový profil trasy
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Cyklobusem

Českomoravským
pomezím 2010

Litomyšl
* zámecký areál v UNESCO 1
* Klášterní zahrady
* Portmoneum – muzeum 

Josefa Váchala
* Toulovcovy prázdninové pátky

– celoprázdninový maratón
pohádek a hudby 2

Toulovcovy maštale 3
* přírodní rezervace s ojedinělým

systémem pískovcových stěn,
pilířů a roklí 

* unikátní systém cykloturistic-
kého značení

* Toulovcova rozhledna 
v Budislavi

Proseč
* rozhledna Terezka 4
* Muzeum dýmek

Vysoké Mýto
* největší čtvercové náměstí 

v Čechách
* expozice Carrosserie Sodomka 5
* autodrom

Nové Hrady
* rokokový zámek 6
* První české muzeum cyklistiky
* daňčí a jelení farma

Vraclav
* kostel sv. Mikuláše, lázně

a poustevna
* Vršovské hradiště – památník

rodu Vršovců

Polička
* jedinečný systém městských

hradeb 7
* Centrum Bohuslava Martinů
* rodná světnička B. Martinů

ve věži kostela sv. Jakuba

Svojanov 8
* jeden z nejstarších 

českých hradů
* kulturní akce po celé léto

Borová
* Borovská stezka – naučná stezka

s církevními památkami, vyhlíd-
kami a odpočinkovými místy

Žďárské vrchy 9
* chráněná krajinná oblast

s mnoha značenými cyklistic-
kými a turistickými trasami

Svitavy
* jedno z nejdelších oboustranně

loubených náměstí v ČR 10
* unikátní expozice praček

a prací techniky v muzeu
* Hledání hvězdy Davidovy –

stálá expozice ze života Oskara
Schindlera a historie židov-
ského osídlení v regionu

Českomoravské pomezí
* naučná stezka pro pěší i cyklisty

v okolí Svitav seznamuje s his-
torií oblasti na pomezí Čech
a Moravy

Březová nad Svitavou
* Dobře ukrytá rozhledna 

Járy Cimrmana

Moravská Třebová
* zámek 11 – expozice středo-

věké mučírny a alchymistické 
laboratoře

* rozhledna Pastýřka
* aquapark

Hřebeč
* Hřebečské důlní stezky – jedi-

nečný systém stezek s vyhlídko-
vými plošinami, rozhlednami
a altány přibližuje historii
těžební činnosti na Hřebči. 

Mladějov na Moravě
* průmyslové muzeum
* úzkorozchodná železnice –

možnost projížďky vláčkem 12

Městečko Trnávka
* zřícenina hradu Cimburk

Česká Třebová
* historické centrum
* naučná stezka Údolím Skuhrov-

ského potoka
* lanový park Peklák 13

Kozlov
* chalupa Maxe Švabinského
* rozhledna na Kozlovském

kopci 14

Informační centra

IC Litomyšl
Smetanovo náměstí 72
tel.: 461 612 161
e-mail: ic@litomysl.cz
www.litomysl.cz

IC zámek Litomyšl
Jiráskova 133
tel.: 461 611 066
e-mail: ic@litomysl.cz
www.litomysl.cz

IC Moravská Třebová
náměstí T. G. Masaryka 33
tel.: 461 313 502
e-mail: icentrum@mtrebova.cz
www.moravskatrebova.cz

IC Svitavy
náměstí Míru 48
tel.: 461 534 300
e-mail: info@svitavy.cz
www.svitavy.cz

IC Oskara Schindlera Svitavy
Dvořákova 3
www.svitavy.cz

IC Polička
Palackého náměstí 160
tel.: 461 723 800
e-mail: info@ic.policka.org
www.ic.policka.org

IC Česká Třebová
Staré náměstí 78
tel.: 465 500 211
e-mail: info@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz

IC Vysoké Mýto
B. Smetany 92
tel.: 465 466 113
e-mail: infocentrum@vysoke-myto.cz
www.vysoke-myto.cz

IC Proseč
Proseč 61
tel.: 469 319 413, 468 000 265
e-mail: mastale@mastale.cz
www.mastale.cz

www.ceskomoravskepomezi.cz
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Českomoravské pomezí
hraje všemi barvami!
Turistická oblast Českomoravské
pomezí zve k návštěvě nejen
milovníky historie a památek, ale
i vyznavače hodnotných kultur-
ních zážitků, přírodních krás či
technických unikátů. Síť znače-
ných turistických a cyklistických
tras vedoucích zvlněnou krajinou
v nadmořské výšce od 300
do 700 m n. m. vytváří ideální
podmínky také pro aktivní 
trávení volného času. Díky spolu-
práci měst Litomyšl, Polička, Svi-
tavy, Moravská Třebová a Česká
Třebová vám nabízíme možnost
dostat se blíž k některým atrakti-
vitám tohoto regionu pomocí
cyklobusu. Přínášíme vám také
několik tipů na cyklo i pěší výlety. 
Přejeme šťastnou cestu plnou
nezapomenutelných zážitků.

Cyklobus Zlatovánek
* linka jezdí každý pátek, sobotu

a neděli od července do září
* cena jízdenky pro cestující

s kolem je 40 Kč a platí na libo-
volnou vzdálenost do doby, 
než vystoupíte

* rodinné jízdné (maximálně 
dva dospělí a děti) je 20 Kč
za osobu 

* cestující bez kol budou odba-
veni dle platného tarifu 

Cyklobus Veolia Transport 
Východní Čechy
* linka jezdí každou sobotu

a neděli od května do září
* ceny jízdenek jsou shodné

s platným tarifem
* jednotná cena za přepravu

kola je 20 Kč

Doporučená mapová díla
pro putování oblastí
* Edice map KČT 1:50 000 

čísla 47 – 50
* Edice map SHOCart 1:50 000

čísla 48, 49, 54, 55
* Toulovcovy maštale

1:15 – 25 000   
* Orlické hory, Svitavsko

č. 11, SHOCart 1:100 000
* Svitavsko JENA 1:75 000
* Turistická mapa Českomorav-

ského pomezí 1:100 000

Dům sportu Stratílek – půjčovna
kol, dětských vozíků a tažných
tyčí pro děti
Smetanovo nám. 91, Litomyšl
tel. 606 613 399 
e-mail: cyklo@stratilek.cz
www.stratilek.cz

Adventura Park – komplex cyklo
služeb, půjčovna kol
tel. 602 331 119
e-mail: info@adventurapark.cz
www.adventurapark.cz

Půjčovna koloběžek, jízda
po sjezdovce na koloběžkách
tel. 723 675 123
e-mail: info@ski-privrat.cz
www.ski-privrat.cz
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Cyklobus 650558, 1. 5. – 28. 9. 2010 
Pardubice – Chrudim – Nové Hrady – Litomyšl – Borová – Hlinsko
Veolia Transport Východní Čechy a. s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, tel. 469 638 625

Cyklobus 680019, 2. 7. – 26. 9. 2010 
Jevíčko – Svitavy – Litomyšl – Proseč – Polička
Zlatovánek s. r. o., Starohradská 407, 572 01 Polička, tel. 461 724 200

� jede v pátek, � jede v sobotu, 10 jede od 4. 7. do 26. 9. 2010, 13 jede od 2. 7. do 24. 9. 2010, 14 jede od 3. 7. do 25. 9. 2010, � jede
v neděli a ve státem uznané svátky. spoje 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10 přepravují cestovní zavazadla, spoj přepravuje jízdní kola, nejvýše
20 kol(a), ) spoj jede po jiné trase, přestup na vlak, MHD možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu. Na lince platí tarif a smluvní přepravní
podmínky vyhlášené dopravcem Zlatovánek spol. s r. o. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.

� jede v sobotu,
zavazadla, spoj přepravuje jízdní kola, nejvýše 20 kol(a), ) spoj jede po jiné trase, MHD možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu, 

přestup na vlak. Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem Veolia Transport Východní Čechy a. s. Pro jízdu mezi zastávkami označenými 
číslem zóny platí na území Pardubického kraje tarif IDS-PK. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. 

10 jede od 1. 5. do 28. 9. 2010, � jede v neděli a ve státem uznané svátky,      spoje 1, 3, 5, 2, 4, 6 přepravují cestovní 

Jevíčko, nám.
Chornice, host.
Městečko Trnávka, kino
Moravská Třebová, aut. nádr.
Koclířov, Hřebeč, tunel

Svitavy, aut. nádr.

Opatov, škola
Česká Třebová, Terminál J. Pernera
Česká Třebová, Kozlov, křiž.
Květná, host.
Janov, Gajer
Litomyšl, Pazucha
Litomyšl, Suchá

Litomyšl, aut. nádr. MHD

Morašice, host.
Nové Hrady, nám.
Osík, pošta
Dolní Újezd, pošta
Desná, ObÚ
Poříčí u Litomyšle
Budislav, pošta
Proseč, Posekanec

Proseč

Proseč, Paseky, Jednota
Borová, žel. st.
Polička, aut. st. MHD
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Pardubice, aut. nádr. nást. 5 MHD

Pardubice, Zborovské nám. MHD

Chrudim, aut. st. nást. 2 MHD

Slatiňany, odb. Presy
Chrast, nám. nást. 3
Luže, aut. st.

Nové Hrady, nám.

Bor u Skutče
Zderaz, křiž.
Předhradí
Skuteč, aut. st.
Chotovice, rozc.
Újezdec, U tří kocourů
Morašice, host.
Litomyšl, aut. nádr. nást. 2 MHD

Dolní Újezd, pošta
Budislav, pošta

Proseč, nást. 3

Proseč, Paseky, Jednota
Borová, žel. st.
Krouna, Rychnov, odb.
Krouna, křiž.
Hlinsko, nádr. nást. 1
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