
ŘETŮVSKÝ PEDÁL - popis úseků horských tras  
Vysvětlení: Písmeno v hranatých závorkách znamená turistickou značku: [Č] – červená [M] – modrá [Z] – zelená [Ž] – žlutá  

A) Řetůvka (hasičská zbrojnice) - Vyvažadla – 16,5 km 

Ze startu (START 7:00 – 10:00 u hospody) se vydáme po silnici Řetůvkou dále dolů. Asi po 300 m narazíme na [M], po které se vydáme ve směru na 

Hrádek. Pozor – po příjezdu k lesu je cesta špatně značená – odbočuje ostře vpravo nahoru a dále vlevo přes mladý hustý les. Na Hrádku najedeme 

na silnici Ústí n. O.  – Jehnědí, po které pokračujeme vlevo nahoru. Na křižovatce nad Hrádkem najedeme na [Ž] ve směru na Sloupnici, tj. po lesní 

asfaltové cestě, jako bychom v poslední zatáčce před křižovatkou nezahnuli vpravo a pokračovali v přímém směru. [Ž] nás dovede až na Vyvažadla, 

cestou se nám otevírají v lesních průsecích výhledy na Řetůvku s Andrlovým chlumem v pozadí. Problematická místa z důvodu nedokonalého značení: 

[Ž] se odbočuje z lesní asfaltové cesty těsně před tím, než tato cesta začne klesat – před značkou „slepá ulice“; na vrcholu „Vilámovský kopec“ 

odbočuje [Ž] ostře vpravo a dále asi po 1 km mírně vlevo s možností odbočku přejet v přímém směru; po výjezdu z lesa se pokračuje polní cestou 

souběžnou se silnicí Jehnědí – Sloupnice (vpravo je vidět alej a ve směru jízdy topoly kolem fotbalového hřiště); ve Sloupnici průjezd autobusovým 

nádražím dále přes most a těsně za mostem vlevo a dále před nájezdem na silnici u nákupního střediska se [Ž] stáčí vpravo nahoru, kde najede na 

asfaltovou cestu; asi 100 m po přechodu asfaltu na prašnou cestu [Ž] odbočuje vpravo nahoru do pole a dále k lesu.  

B) Vyvažadla – U Antoníčka – 1,1 km 

Na Vyvažadlech odbočíme na [M] ve směru na Řetovou a po ní bez problémů projedeme okolo sv. Antoníčka na rozcestí „U Antoníčka“. 

C) U Antoníčka – Andrlův chlum (U zabitého) – 4,0  km 

Pokračujeme po [M] přes Mandl a Řetovou a dále nahoru na Andrlův chlum. Cesta je dobře značena, pozor na technicky náročnější sjezd z rozcestí 

U Antoníčka na Mandl.  

D) Andrlův chlum (U zabitého) – Řetůvka (hospoda) – 3,8 km 

U zabitého se dáme po [Z], která nás dovede na vrchol Andrlova chlumu s turistickou chatou a rozhlednou. Zde pokračujeme po [Č] ve směru na 

Lípovec. Následuje náročnější sjezd, který nás zavede na silnici. Zde se dáme vlevo po [M] ve směru na Řetůvku. Příjezd do Řetůvky po [M] je 

poměrně špatně značený. Pokud se ztratíme, nezoufáme a snažíme se jet stále z kopce, abychom se dostali na dno údolí, po kterém vede silnice. Po 

ní dojedeme k hospodě (CÍL 9:00 – 18:00 u hospody), která leží asi 200 m proti toku potoka po hlavní silnici od místa, kde se na silnici ústí [M] a kde 

jsou směrové šipky turistického značení. 

E) U Antoníčka – Kozlovec – 4,0 km 

U Antoníčka se dáme na [Ž] ve směru na Přívraty a dále Kozlovec. Začátek cesty není dobře značen, neboť vede přes čerstvě vykácenou paseku, 

navíc kolem stromu se směrovými šipkami vede cesta v obdobném směru, ale [Ž] vede více vpravo! Dále je cesta dobře značená až na silnici v Malém 

Přívratě. Po silnici se dáme vlevo a dojedeme na horní konec Řetové. Zde je značení zarostlé keři: [Ž] odbočuje vpravo přes most ve směru na Českou 

Třebovou a hned za mostem vlevo na asfaltovou polní cestu. Asi po 300 m odbočuje [Ž] vpravo a stoupá po svážnici kolmo k lesu. Po vjezdu do lesa 

cesta není značena, držíme se široké lesní cesty, která stoupá traverzem vlevo až na vrchol Kozlovec.  

F) Kozlovec – Andrlův chlum (U zabitého) – 1,9 km 

Z Kozlovce se dáme po [Z] až k rozcestníku Andrlův chlum (U zabitého).  

G) Vyvažadla – Zhořský kopec (úsek G je shodný s úsekem J, ale vede opačným směrem) – 3,7 km 

Z Vyvažadel pokračujeme po [Ž] ve směru na Zhořský kopec. Poměrně špatné značení [Ž] pokračuje i tady. V lesním úseku se držíme široké lesní 

cesty, po výjezdu z lesa projedeme krátký úsek mezi loukou a polem a v místě, kde se široká cesta vrací na okraj lesa z ní odbočíme mírně vlevo do 

lesa – ze dvou cest, které se zde nabízejí tou dále po směru jízdy. Asi po 250 m dojedeme na paseku, zde sjedeme z široké lesní cesty vlevo na úzkou 

pěšinu zarostlou vysokou trávou, která se asi po 200 m promění v lesní cestu. Ta nás dovede až na silnici Přívrat – Zhoř, po které se dáme vpravo 

nahotu a dojedeme na Zhořský kopec.   

H) Zhořský kopec – Kozlovec – 6,5 km 

Ze Zhořského kopce pokračujeme po [Z] po silnici do Přívrata, kde se odbočuje vpravo na místní komunikace a dále polní cestu, která nás zavede do 

lesa. Lesem dojedeme na silnici Česká Třebová – Řetová, kterou překřížíme a lesem vystoupáme na jeho okraj. Dále pokračujeme mezi lesem a 

polem až na konec pole a zde vede [Z] napříč průsekem mezi polem a loukou k protějšímu lesu. Zde je rozcestník „Pod Kozlovcem“. Pokračujeme dále 

po [Z] ve směru „U zabitého“ až na vrchol Kozlovec.  

I) Vyvažadla – Zhořský kopec – 25,0 km 

Z Vyvažadel se vydáme po [M] ve směru Vlčkov, Němčice a Litomyšl. Cesta je dobře značena. V Litomyšli dojedeme na náměstí, z něhož se dáme po 

[Č] nahoru kolem renesančního zámku, dále vpravo a ve sjezdu odbočuje [Č] mírně vlevo kolem sídla cestovní kanceláře CKL nahoru ke hřbitovu. U 

hřbitova se opět uhýbá vlevo podél hřbitovní zdi až nás dovede k tenisovým kurtům. Zde je dlouhý úsek bez značení – cesta vede nad tenisovými kurty 

mezi ploty a po sjezdu dolů za kurty hned vpravo nahoru úzkou uličkou do lesa. Dále je [Č] dobře značena až do nájezdu na silnici Litomyšl – Strakov. 

Po silnici se dostaneme až do Strakova, zde [Č] odbočuje ze silnice vlevo a asi po 500 m zase vlevo kolem přes hráz rybníka. Za rybníkem je 

křižovatka, kde chybí značení, [Č] vede vpravo nahoru po širší asfaltové cestě kolem domů k lesu. Dále se držíme lesní cesty až na lesní křižovatku 

tvaru Y, kde se uhýbá vpravo. Dále nás [Č] vede kolem Zlaté studánky na hřeben se stožárem vysílače. Zde se na rozcestí „nad Zlatou studánkou“ 

dáme po dobře značené [Z] vlevo ve směru na Kozlovský kopec. Zde pokračujeme po [Z] dále ve směru na Zhořský kopec. V dlouhém lesním úseku 

po široké lesní cestě se [Z] v místě křížení se [Ž] odbočuje vpravo šikmo dolů (v mapě KČT chybně zakresleno). Dále dojedeme bez problémů na 

Zhořský kopec. 

J) Zhořský kopec – Vyvažadla (úsek J je shodný s úsekem G, ale vede opačným směrem) – 3,7 km 

Úsek vede po [Ž] ve směru na Sloupnici. Značka není značena dokonale, ale podstatně lépe než v opačném směru. Začíná po silnici ve směru na 

Přívrat a asi po 100 m odbočuje vlevo na lesní cestu. Ta nás provede lesem až na pole, kde se dáme vpravo mezi polem a loukou k lesu. Široká lesní 

cesta nás zavede až na Vyvažadla.  

Dobrovolná kontrola (libovolné razítko z trasy): 
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