Nabídka výletů do okolí Moravské Třebové
Východisko náměstí v Mor. Třebové
1) Na rozhlednu Pastýřku
Rozhledna Pastýřka je situovaná jižně od města na kopci Pastvisko. Vedou k ní dvě turistické
značené cesty, které umožňují okruh jedním nebo druhým směrem.
Kratší cesta je značená červeně ve směru na Křenov a vede od města přímo do lesa a pokračuje
k vrcholu kopce s rozhlednou. U ní je pro odpočinek postavený lesní altán.
Při pokračování po červené cestě se dojde k rozcestí Nad Peklem a po značce „ke studánce“
se přijde k výletovému místu V Pekle, kde je další místo na oddych. Odtud po zeleně značené
cestě se údolím dojde zpět do Mor. Třebové. Délka trasy je cca 6,5 km a lze ji absolvovat i
opačným směrem, kde stoupání k rozhledně není tak náročné.
V Pekle bude možné si na ohni opéci špekáčky.

2) Okolo Hradiska
Tato trasa vede severovýchodně od města po žlutě značené cestě okolo kopce Dubina a tvoří
také uzavřený okruh. Pro pohodlný pohyb se doporučuje vydat z náměstí spolu s červenou
směrem k nádraží. Žlutá trasa potom míjí zahrádkářský areál až k pokraji lesa. „U Včelína“
pokračuje po dobré lesní cestě okolo celého masivu. Z tohoto rozcestí lze také vystoupat po
odbočce na vrchol, kde dříve stávalo třebovské hradisko. Dnes je zde už pouze rozsáhlý
obranný příkop, který je obepínal.
Trasu „Okolo Hradiska“ lze absolvovat i opačným směrem, kdy po žlutě značené cestě
z náměstí se vychází okolo zámku a na okraji města podél objektu podniku Rehau dále do
terénu. Délka vlastního okruhu je cca 9,5 km.

Východiska mimo město – z obce Hřebeč
Po Hřebečských důlních stezkách
Tato trasa vede po Hřebečovském hřebeni nad dříve důlní oblastí s těžbou žáruvzdorných jílů,
případně i méně kvalitního hnědého uhlí.
Začátek doporučované trasy je západně od města na parkovišti u obce Hřebeč. Odtud vede
vedle turistického značení samostatné dvoubarevné pásové značení důlních stezek (modrá pro
pěší, žlutá pro cyklo ) a systémem směrových tabulí s legendou orientačních míst.

1) Z Hřebče k hájence nad Vískou
Trasa vede k rozcestí „Nad doly“ společně s červeně značenou cestou, odtud odbočuje
doprava k prvnímu vyhlídce, zajímavé tím, že se na vyhlídkovou plošinu po schodech
sestupuje. Pokračování po důlní stezce jde podle bývalé šachty Josefka k rozhledně na
Strážním vrchu. Potom se dojde k hájence nad Vískou.
Tuto trasu lze absolvovat i opačným směrem.
Délka trasy po důlních stezkách činí cca 10 km.

2) Po důlních stezkách od Hřebče do Mor. Třebové
Kratší vycházku po „důlních stezkách“ vhodnou i pro rodiny s malými dětmi umožní autobus,
který bude mít při jízdě do obce Hřebeč také zastávku na okraji lesa (rozcestí na obec Boršov
u mostu silnice č. 35). Cesta vede podél „rezavého potoka“ a u odkalovací nádrže je možné
vidět i dřívější haldy dolů. Po cyklotrase č. 4029 se dojde pohodlně do Mor. Třebové. Délka
této nenáročné trasy činí cca 7,5 km.
Na Hřebeč zajišťuje organizátor autobusovou přepravu v 9:45 a 13:00 h. Zpět
z Hřebče do Mor. Třebové v 10:05 a 14:15 hod.
K hájence Nad Vískou zajišťuje organizátor autobusovou přepravu v 10:25 a 14:40 h, zpět do
Mor. Třebové v 11:40 a 15:20 h.

Východisko Mladějov, nádraží ČD
Do Mladějova lze využít vlakové spoje v 09:46, 11:18 a 13:18 h.
V Mladějově je možné navštívit Průmyslové muzeum úzkokolejky a dále i využít jízdu
historickým úzkokolejným vláčkem.

1) Pěší trasa z Mladějova
Trasa z Mladějova od žel. stanice po žlutě značené turistické cestě vystoupá na zalesněný
hřeben a pokračuje po něm k hájence „Nad Viskou“ . Dále jde podle značení důlních stezek
k rozhledně na Strážním vrchu a pokračuje podle značení důlních stezek dále až na Hřebeč,
délka cca 14,00 km.
Od rozhledny je možné se i vrátit zpět k hájence „Nad Vískou“. Délka této varianty je cca 10
km. Do Moravské Třebové je možné se vrátit autobusem organizátora, příp. vlastním.

Procházka Moravskou Třebovou
Doporučená prohlídka historických míst může začít v místě presence našeho zahájení a to
v zámku. Zde je možné jít na prohlídku jednotlivých prohlídkových okruhů, nebo si jen
prohlédnout vlastní stavbu a její okolí.
Další zajímavý objekt představuje městské muzeum, které se nachází v parku na Svitavské
ulici. Prohlídka vystavených historických artefaktů, včetně mumie egyptské princezny, je
zajímavá a také stojí za návštěvu.
Náměstí a přilehlé ulice, které z něj vycházejí, jsou součástí městské památkové rezervace.
Lze na nich spatřit zejména řadu renezančních staveb, z nichž přední místo zaujímá radnice,
kam bude také umožněn vstup.

Za pozornost stojí i farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, postavený v barokním stylu,
klášterní kostel svatého Josefa a evangelický kostel. Všechny budou pro prohlídku otevřené.
V prostoru pod zámkem pak začíná cesta u Brány času „Od renezance k baroku“, která vede
přes most s památníkem ničivých povodní v minulých stoletích, dále ke krytému schodišti. Po
Schodech mrtvých se přijde ke hřbitovu s renezančně přestavěným kostelem Povýšení
svatého Kříže a Lapidáriem.
Vedle hřbitova pak stoupá skupina čtyř kapliček na Křížový vrch se sousoším Kalvárie a při
zpětné cestě i podél sousoší Olivetské hory. Z vrcholu Křížové hory je velmi pěkný výhled na
celé město a jeho okolí. Křížovou horu lze také obejít pohodlnou pěšinou vedoucí okolo
hřbitova a dřívějšího přírodního parku.
U uvedených objektů bude pro zájemce k dispozici odborný výklad.

