Česká Třebová
Kraj: Pardubický

Okres: Ústí nad Orlicí

Správní obvod: Česká Třebová

GPS souřadnice: 49.901885N, 16.447280E

Nadmořská výška: 394 m n. m.

První pís. zmínka: 1278 (743 let)

Počet obyvatel: 15 193

PSČ: 560 02

Adresa URL: www.ceska-trebova.cz

Okolí a příroda Česká Třebová
Město Česká Třebová nabízí mnoho zajimavých míst k odpočinku a relaxaci v samotném městě i v
jeho okolí. K procházkám vybízí městský park Javorka, založený v anglickém stylu v roce 1885. V parku
jsou rozmístěny sochy a plastiky, mezi kterými vyniká socha Šárky z dílny akademického sochaře Quido
Kociana. Přímo z parku vedou cesty na turisty oblíbená místa, Hory a Kozlov. Bývalé lázně a letovisko
Hory, které leží na kopci nad městem, jsou spjaty se jménem Boženy Němcové, která zde v roce 1851
pobývala i se svými dětmi. Na Horách se nachází také staré poutní místo s kaplí zasvěcenou Panně
Marii Pomocné.
Oblíbeným turistickým cílem je vesnička Kozlov u České Třebové s chaloupkou malíře Maxe
Švabinského, který v Kozlově během letních pobytů čerpal inspiraci ke své tvorbě. Nad vesnicí na
Kozlovském kopci je od roku 2001 zpřístupněna rozhledna, ze které se nabízí panoramatické výhledy do
zalesněné krajiny českomoravského pomezí.
Stezka Údolím Skuhrovského potoka je kombinací stezky smyslového vnímání a klasické naučné
stezky. Na 17 zastávkách doplněných výkladovými tabulemi a prvky pro smyslové vnímání se seznámíte
s květenou i zvířenou území. Objevíte totemy a studánky, vyzkoušíte si čichárium i pohyb živočichů.
Stezka začíná v obci Rybník u hřiště u chatové oblasti Srnov a končí nad obcí Skuhrov u silnice směr
Lanškroun. Stezkou prochází cyklotrasa č. 4050.
Semanínská naučná stezka prochází kolem Semanína po úbočí Kozlovského hřbetu mezi
Litomyšlí a Českou Třebovou. Jsou tu mokřady, louky se vzácnými orchidejemi, květnaté bučiny,
prameniště s mloky, staré štoly. Mezi výjimečnosti patří knajpoviště – stanoviště pro zdravý způsob
otužování lidského těla. Stezka je dlouhá 6 km, má 10 zastavení s informačními panely.
Nejmladší přírodní rezervace v regionu Třebovské stěny je situována na východě od České
Třebové. Třebovské stěny se táhnou v délce šestnácti kilometrů od obce Damníkov ke zřícenině
hradu Lanšperk.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/4051/ceska-trebova/okoli-priroda/
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