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TRASY
 Stezka má tři varianty tras, které se liší délkou. Všechny trasy za-
čínají společně u zastavení č.1 v obci  Rybník vedou po žluté turistické 
značce a kratší varianty postupně z hlavní trasy odbočují.
 Varianta č.1 – zelená (4km) je okružní. Prochází stanovišti 1.–7.B 
a vrací se zpět na první stanoviště. Od zastávky č. 7. A  je značena zeleně 
jako vycházkový okruh, odbočuje   přes potok z hlavní trasy  vzhůru 
a vrací se k restauraci Nad Hrází, kde se můžete občerstvit nebo uby-
tovat. 
 Varianta č. 2  – červená (5 km)  se vrací do České Třebové. Prochází 
stanoviště 1. –  9. Odbočuje z hlavní trasy  za zastávkou č. 9, odkud je 
značena jako vycházkový okruh červeně. Stoupá po  komunikaci k auto-
busové zastávce U Křížku  nad Českou Třebovou. Odtud se dostanete po 
silnici z kopce do města (2 km).
 Varianta  č. 3 – hlavní  (8 km) prochází celou trasu po žluté turistic-
ké značce. Vede údolím, od stanoviště č. 11  stoupá na Třebovské stěny 
a po jejich hraně vede k okrajové části obce Skuhrov, kde je autobusová 
zastávka linek ČSAD 700944 a 700933. Můžete se tudy dostat do České 
Třebové, Ústí nad Orlicí a Lanškrouna. Trasa je vhodná pro pěší, cyklotu-
risty a běžkaře. 
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INFORMACE O STEZCE
 Naučná stezka „Údolím Skuhrovského potoka“ u České Třebové je 
výjimečná tím, že obsahuje zařízení podporující smyslové vnímání. Poba-
ví se zde dospělí i děti.  Stezka je dostupná celoročně pro pěší, cyklisty 
i lyžaře. Provozovatelem stezky je ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová, 
majitelem Obec Rybník. Na trase je možné zajistit občerstvení  a ubytová-
ní v restaurantu Nad Hrází. 
 ZO ČSOP Podorlicko poskytuje návštěvníkům tiskové materiály  Prů-
vodce stezkou, sadu pracovních listů Škola na stezce, průzkumné listy 
Hledání jara. Poskytuje také tiskové materiály v angličtině (průvodce, 
pracovní listy Hello Spring, Discover Nature). 
 ZO ČSOP Podorlicko pořádá pro veřejnost  akce Hledání jara na stez-
ce a Rodina na stezce.
 Podrobnější informace a objednávky materiálů můžete nalézt na  
www.rybnik.cz/stezka nebo www.csop-podorlicko.org.

 Publikaci Průvodce stezkou můžete zakoupit v Informačním centru 
v České Třebové a v restauraci Nad Hrází.

 Případné  připomínky, oznámení závad na stezce nebo objednávky 
tiskových materiálů hlaste na e-mail freoni@atlas.cz nebo na adresu: 
ZO ČSOP Podorlicko, Táborská 689, 560 02 Česká Třebová 

EXCURSION OF THE SENSES ON THE SKUHROV 
VALLEY NATURE TRAIL

 The starting point for the visitor to the Skuhrov Valley Nature Trail 
is the town of Česká Třebová, which lies on the main railway corridor 
through the Czech Republic and on the highway E 35 
 The trail winds through this beautiful valley in the foothills of the Ea-
gle Mountains, following the stream into the Třebovské Walls Conser-
vation Area. 17 illustrated boards located along the path will acquaint 
you with the flora and fauna of the valley. 
 Test your senses with the help of our sense tools - the sniffarium, 
dendrophone, swings and the barefoot path. You‘ll see the beautiful 
panorama of the Eagle Mountains, and discover totem poles, rock cliffs 
and springs. The trail is open all year round for walkers, cyclists and 
cross country skiers.. Refreshments are available year round at the 
restaurant „Nad Hrází“ .



POZVÁNÍ  NA VÝLET
 Zveme Vás do okolí České Třebové na ojedinělou smyslově  nauč-
nou stezku „Údolím Skuhrovského potoka“. Vybavení stezky je výjimeč-
né tím, že obsahuje 6 prvků pro smyslové vnímání, herní stanoviště, 
geogalerii, kolotoč potravních vztahů a expozici dřev. Celkem je stezka  
vybavena sedmnácti informačními  tabulemi, 
Trasa stezky vede od obce Rybník romantickým údolím  do přírodní 
rezervace Třebovské stěny u Skuhrova. Objevíte zde totemy, ohniště, 
trampské osady, skály, lesní přehradu, prameny, studánky. Můžete po-
zorovat lesní zvěř, nalézt vzácné byliny, prověřit svoje smysly. 
Můžete využít  3 varianty trasy, které se liší délkou (4 km, 5 km, 8 km). 
Občerstvit se můžete celoročně v restauraci Nad Hrází.

PŘEHLED STANOVIŠŤ
1. Pozvání na stezku  

(Rybník, stanoviště u tenisových kurtů, parkoviště)
2. Xerofytní  louka
3.A Historie krajiny
4. Hajní květena a hmyz
5. Hlasy přírody (smyslové prvky - dendrofon, marimba, dřevoťuk, 

hmatová cestička), stanoviště u totemu, ohniště
6. Pavučina (kolotoč potravních vztahů)
3.B Zkus to jako zvířata (herní stanoviště)
7.A Poznej strom (smyslové prvky hmatárium, čichárium), expozice 

dřevin 

 Odbočka zelené varianty č. 1- návrat na stanoviště 1

7.B Geogalerie
8. Ptactvo lesa a polí
9. Vodní organismy (studánka) 

 Odbočka červené varianty č.2- návrat do České Třebové

10. Lesní hospodářství
11. Prameny, hrazení bystřin (studánka U Buku)
12. Stopy zvěře
13. Houby a květena bučin (přírodní rezervace Třebovské stěny)
14. Geomorfologie kraje (výhled na Orlické hory a Kralický Sněžník)
15. Pozvání na stezku (Skuhrov, U Kříže), autobusová zastávka

KUDY NA STEZKU
 První stanoviště stezky  je od České Třebové vzdáleno 1,5 km. Stezka 
začíná v okrajové části obce Rybník u tenisových kurtů.Zde je možné 
zaparkovat auto. 
 Pěší turisté se na začátek stezky dostanou z nádraží v České Třebo-
vé po žluté turistické značce směr obec Rybník. Od nádraží jezdí také 
autobusové linky ČSAD č. 700946 (směr Rybník)  a č. 700980 (směr 
Lanškroun).
 Cyklisté  mohou jet z města po cyklotrase č. 4061 směr obec Ryb-
ník, před tunelem odbočí na cyklotrasu 4050, která již vede celou trasou 
stezky a na Třebovských stěnách navazuje na cyklotrasu 4045 vedoucí 
do Skuhrova. 


