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Ze Skutče přes Košumberk do Pardubic 
 

Cyklo výlet s dopravou vlakem v neděli 2. září 2012 
 

Pozor : změna způsobu dopravy, času i místa odjezdu ! (cyklobus zrušen)  
 
 
Odjezd : vlakem  v 7.25  z Pardubic  hl. nádraží ( Rosice 7.28)  do Skutče  ( příj. 8.28) 
 
Sraz : v 7.10 v nádražní hale pod odjezdovou tabulí ( dohodneme se na koupi společné skupinové 
            jízdenky)  
Doporučená mapa : Cykloturistická mapa KČT č.11, případně  tur. mapa KČT č. 47 
 

 
Výlet je zařazen do kalendáře akcí 2012 oblasti KČT Pardubický kraj.  

Všichni účastníci (i nečlenové) jsou úrazově pojištěni díky příslušnosti TKSP k ČSTV ! 
 
 

Trasa : 
 Z nádražří ve Skutči pojedeme po cyklotrase č. 18 přes Lažany, Předhradí, Doly na hrad 
Košumberk a poté do Luže.  ( cca 15 km).  Po prohlídce a občerstvení budeme pokračovat  po 
trase č. 4181 směr Radim křiž. ( vila Eliška), přes Dobrkov, Rosice do Řestok. Dále pojedeme přes 
Trojovice, Hrochův Týnec , Dvakačovice, Úhřetickou Lhotu a Hostovice  do Pardubic. Celkem cca 
50km 
 
Zajímavosti na trase :  
Skuteč . Na náměstí novogotická radnice, Mariánský sloup a gotický kostel Nanebevzetí P. Marie 
Košumberk : Hrad na skále nad údolím Novohradky. V budově býv. Purkrabství nyní muzeum. 
Z vyhlídky zříceniny hradu daleký rozhled. Pod hradem bývalý pivovar a u něho památný javor klen 
s obvodem kmene 360 cm 
Luže : městská památková zóna. Na náměstí renesanční radnice z r. 1542 a barokní domy 
z 18.století. Kostel sv. Bartoloměje z konce 14.stol. byl později zbarokizován a upraven. Poutní 
kostel p. Marie Pomocnice křesťanů na Chlumku je pozoruhodná stavba vrcholového baroka. 
V parku směrem ke Košumberku je Hamsův rehabilitační ústav.  
Radim . u odbočky  silnice na Bělou stojí secesní Hessova vila „Eliška“ z roku 1905, obklopená 
parkem. Je zdobená štukovými figurálními reliéfy 
 
 
 
Pěkné cykloturistické zážitky z výletu přeje     Jitka Netušilová   tel. 604 962 245 
 
 
 

Děkujeme sponzorům, za jejichž finanční podpory se akce TKSP uskutečňují: 

 

 

 

  
Magistrát města Pardubice 

 


