Ze Svitav do České Třebové a zpět
Popis trasy
Trasa vede z velké části po značených cestách a je vhodná pro trekingová kola. Užijete si výhledy do
krajiny, projedete okolí sedmi rybníků a uvidíte krásy města Svitavy, které prošly úspěšnou
regenerací.
Neměli byste vynechat procházku renesančního náměstí, jehož chloubou je oboustranné podloubí,
druhé nejdelší v republice, Městského muzea a galerie, Ottendorferova domu a městského
památkového okruhu. Severozápadní částí města okolo dvou největších svitavských rybníků –
Rosničky a Dolního rybníka – přijedete do lesního rekreačního areálu BRAND, jehož součástí je také
naučná stezka K pramenům řeky Svitavy, fitness stezka s venkovní posilovnou, veřejné griloviště,
památník včelích matek, zatopený písník a spousta další zábavy. Mezi obcemi Opatov a Semanín
projedete přírodní rezervací Králova zahrada – zamokřený lesní ekosystém s nejrozsáhlejší lokalitou
bledule jarní na Svitavsku. V České Třebové je Městské muzeum, kde je hodně žádaná expozice
Velorexu a osobní vagón s kupé ze 40. let 20. století. Jihozápadně od České Třebové se na
Kozlovském kopci (601 m. n. m.) pokocháte krajinou z rozhledny Maxe Švabinského. Pro rodiny
s dětmi je trasa ve směru ze Svitav do České Třebové náročnější, a pokud chcete děti ušetřit
stoupání do Kozlovského kopce, doporučujeme využít službu ČD Bike a svézt se dolů opačným
směrem. Z Kozlova po Jiráskově cestě přijedete přes Janov do Mendryky, jejíž chloubou je původně
lovecký zámek v barokním stylu s rokokovou kaplí sv. Huberta, který je domovem Řádu sester
křesťanské lásky sv. Vincenta z Pauly. Cestou přes Javornický hřeben se pokocháte krásnými lesními
průhledy.
Destinace

Východní Čechy
Ze Svitav do České Třebové - přes areál Brand, Královu zahradu a Kozlovský kopec

Trasa
51 km | 4 hodiny
Povrch
Typ aktivity Cykloturistika

Doporučená místa pro cyklisty
Městské informační centrum Svitavy: , Tel: +420461534300, Email: info@svitavy.cz,
Adresa: náměstí Míru 48, Svitavy, GPS: 49.7562006,16.4704286
Opatovská hospoda: , Tel: +420603862694, Email: hos.opatov@seznam.cz, Adresa: Opatov
368, GPS: 49.8214019,16.4993128
Pension Fontána Svitavy : , Tel: +420605404860, Email: info@pension-fontana.cz, Adresa: U
stadionu 6, Svitavy, GPS: 49.7527422,16.4718233

