
zely nejméně dva starší, oba stály na tomtéž místě. První padl 
za oběť požáru v roce 1636, do roku 1640 byl nahrazen druhým, 
který však vyhořel po úderu blesku do kostelní věže v roce 1793. 
V roce 1794 byla zahájena stavba nové svatyně, kterou finančně 
zaštítil majitel panství Alois z Lichtenštejna. Plány vypracoval li-
chtenštejnský dvorní architekt Josef Hardtmuth. Vlastní stavba 
byla zakončena roku 1801 osazením pamětní desky, která do-
dnes zdobí průčelí kostela a připomíná zásluhy tehdejšího ma-
jitele panství o jeho pořízení. Přestože byl kostel dostavěn a vy-
baven potřebným mobiliářem, k jeho vysvěcení došlo až v roce 
1815. Roku 1884 byl českotřebovský chrám ještě jednou ohro-
žen ohněm. Požár na jeho střeše způsobili neopatrní klempíři. 
Oheň se však podařilo po několika hodinovém úsilí hasičských 
sborů uhasit, za oběť mu padla pouze střecha se sanktusníkem, 
velká věž s hodinami a zvony. Po rekonstrukci mohl být kostel 
roku 1888 znovu vysvěcen. Budova děkanství byla postavena 
v letech 1783-1786 v barokním slohu. Celý areál kostela sv. Jaku-
ba se sochami a budova děkanství jsou zapsány v rejstříku kul-
turních památek. V blízkosti kostela svatého Jakuba Většího se 
dnes nalézá několik kamenných skulptur. Vedle mladších – sva-
tého Josefa s Ježíškem, svatého Václava a kalvárie - jde zejména 
o trojici kamenných barokních figur neznámého původu. Svatý 
Jan Nepomucký je z nich nejstarší, chronogram na podstavci 
jej datuje k roku 1712. Svatá Kateřina (1717), legendární alexan-
drijská princezna, panna a mučednice, která měla zahynout pro 
křesťanskou víru, je opatřena knihou – symbolem moudrosti, 
mečem – nástrojem své smrti a zlomeným kolem, kterým měla 
být mučena. Slohovou pokročilost prozrazuje i dynamické roz-
ložení hmoty postavy a zejména šatu. Svatá Barbora (1719), rov-
něž oblíbená panna i mučednice, patronka horníků a hrnčířů, je 
opatřena kalichem, knihou a věží. Lehkost, s jakou dokázal autor 
sochy vrhnout kamennou hmotu šatu i těla do prostoru, je udi-
vující a úchvatná.
      GYMNÁZIUM
Pozice na mapě - č. 7, GPS: 49.9044083N, 16.4436794E
Gymnázium bylo v České Třebové založeno v roce 1909. Nemělo 
však vlastní budovu, a tak probíhala výuka v prostorách dívčí 
školy na Vinohradech. Brzy byl ale vytipován vhodný pozemek, 
takže se roku 1910 mohlo začít se stavbou. Nejprve vznikla ře-

ditelská vila, roku 1911 ji dokončil místní stavitel František Plašil. 
Vlastní školní budova pak rostla v letech 1911-1913 podle plánů 
významného pražského architekta Aloise Dryáka. Vznikla tak 
jedna z nejhodnotnějších architektur města i okolí, pro kterou 
je příznačný střízlivý modernismus. Plně odpovídala potřebám 
středoškolské výuky - poskytovala prostorné učebny, kabinety, 
tělocvičnu i zázemí potřebné jak pro studenty, tak pro pedago-
gický sbor. Dnes je budova gymnázia zapsána v seznamu nemo-
vitých kulturních památek a patří k dominantám České Třebové.
      PARK JAVORKA
Pozice na mapě - č. 8, GPS: 49.8978328N, 16.4370544E 
V roce 1885 byl kolem pramene Javorka založen stejnojmenný 
městský sad. Představoval park anglického typu, byl tedy kom-
ponovaný jako volná příroda, zahrnoval vzrostlou zeleň, trav-
naté úseky i vodní plochy. Přírodní útvary byly pak postupně 
doplňovány umělými prvky architektonické i sochařské pova-
hy. K nejvýraznějším náleží tzv. Bosenský pavilon, který v roce 
1904 vznikl podle návrhu jistého inženýra Bittschaua. Roku 

1910 byla odhalena pískovcová socha Šárky, zhotovená podle 
modelu Quida Kociana. Na malém ostrůvku uprostřed rybníč-
ku stával do čtyřicátých let dvacátého století terakotový vládce 
moří Neptun. Model k této plastice pocházel z ruky J.V. Myslbe-
ka. Socha byla zničena a později nahrazena Vodníkem z dílny 
českotřebovského výtvarníka Karla Tomeše. V dolní části parku 
se nachází Husův pomník. Původní reliéf s poprsím Mistra Jana 
Husa vytvořil Josef Kvasnička roku 1916, českotřebovští občané 
jej tehdy objednali při příležitosti pětistého výročí upálení toho-
to velkého Čecha. K tradiční výbavě Javorky náleží i „hříbek“ – 
stavbička bez uměleckých ambicí, která je však mezi návštěvní-
ky parku stále populární. Nejmladší součástí sochařské výzdoby 
parku jsou betonové sochy – práce studentů Katedry výtvarné 
tvorby Ostravské univerzity, kterými je park doplňován od roku 
2002. V roce 2003 došlo k odstranění betonové desky zakrývající 
prameniště Javorky a k jeho novému zastřešení dle návrhu ar-
chitekta Petra Kuldy z Ústí nad Orlicí. Park Javorka byl a zůstává 
příjemným místem pro krátkodobou rekreaci dětí i dospělých.

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ
KROK ZA KROKEM

tip
na výlet

      LEGENDA MAPY
1. Českotřebovské nádraží / The Česká Třebová Railway Station / 
Der Bahnhof von Česká Třebová. 2. Kulturní centrum / The Cultu-
ral Centre / Das Kulturzentrum. 3. Staré náměstí / The Old Square 
/ Das Alte Stadtzentrum. 4. Městské muzeum / The Town Muse-
um / Das Stadtmuseum. 5. Kaple sv. Kateřiny / The Chapel of St. 
Catherine / Die Kapelle der Hl.Katharina. 6. Areál kostela sv. Jaku-
ba Většího / The Church of St. James the Greater /Das Kirche St.Ja-
kobs des Größeren. 7. Gymnázium / The Grammar School / Das 
Gymnasium. 8. Park Javorka / The Javorka Park / Das Park Javorka.
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová.
Tel.: / Fax: + 420 465 500 211, e-mail: info@ceska-trebova.cz , 
www.ceska-trebova.cz 
BEZPLATNÝ TURISTICKÝ PRŮVODCE
Aplikaci pro telefony s OS Android naleznete na Google play 
pod názvem Česká Třebová či použijte QR kód.
Vydalo Město Česká Třebová 2015
Grafické zpracování a foto tom@rt Michal Horák.
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STEP BY STEP - SCHRITT NACH SCHRITT



lez tříkolového vozítka OS-KAR (později Velorex) bratří Stránských 
či historii úvah o propojení tří moří kanálem Dunaj-Odra-Labe
Muzeum je otevřeno mimo pondělí denně od 8:00 do 18:00 hodin. 
Kontakt: Městské muzeum Česká Třebová, tel.: 465 322 634, 
www.mmct.cz
      KAPLE SVATÉ KATEŘINY
Pozice na mapě - č. 5, GPS: 49.9044369N, 16.4504567E 
Kaple sv. Kateřiny je nejstarší dochovanou architektonickou pa-
mátkou východních Čech. Počátky tohoto původně románského 
objektu jsou dodnes zahaleny tajemstvím, s velkou pravděpo-
dobností ale souvisejí s kolonizační činností premonstrátů usaze-
ných v Litomyšli. O stavbě svatokateřinské kaple vznikla celá řada 
pověstí. Podle jedné z nich se na místě budoucí svatyně zjevila 
sama sv. Kateřina se zástěrou naplněnou kamením. Chtěla tak dát 
najevo své přání, aby jí zasvěcená kaple vznikla právě zde. Čes-
kotřebovští ale přání světice neuposlechli. Začali sice se stavbou, 
ale na jiném místě. Tam se jim ale nedařilo. To, co za den zbudova-
li, bylo v noci zbořeno. Nakonec nezbylo nic jiného, než postavit 
kapli na místě, které vybrala samotná sv. Kateřina. Kaple sv. Ka-
teřiny byla postavena patrně počátkem 13. století v románském 
slohu. V průběhu dalších staletí prodělala řadu přestaveb, které 
jsou většinou patrny dodnes. Tak gotika zanechala stopu v podobě 
křížové žebrové klenby apsidy, renesance ve sgrafitové výzdobě 
fasády (dnes už neexistující), baroko v novém provedení stře-
chy a oken a konečně klasicistnímu cítění je poplatná přistavěná 
pravoúhlá předsíň. Interiéru kaple dominuje oltář sv. Kateřiny, 
v jehož centru můžeme spatřit pozdně gotickou sošku patronky 
kaple – sv. Kateřiny Alexandrijské. V nejbližším okolí svatyně se 
v minulosti rozkládal tzv. starý hřbitov. Ten sloužil svému účelu 
po dlouhá staletí až do roku 1905, kdy byl ve městě zřízen hřbitov 
nový. Součástí svatokateřinského areálu je i zvonice, která se dnes 
užívá jako hřbitovní brána. Její původ je rovněž poněkud nejasný, 
lze jej položit do 16., nejpozději do 17. století. Rotunda sv. Kateřiny 
slouží dodnes svému sakrálnímu účelu. Areál kaple sv. Kateřiny se 
zvonicí je zapsán v seznamu kulturních památek.
      AREÁL KOSTELA SV. JAKUBA VĚTŠÍHO
Pozice na mapě - č. 6, GPS: 49.9025350N, 16.4466369E
Současnému klasicistnímu svatojakubskému kostelu předchá-

         STEP BY STEP
Česká Třebová, a lovely town on the Bohemian and Moravian 
border, would like to invite you for visit: come and discover its 
history and the most interesting places on your stroll around. You 
can start at the building of railway station, built in a typical Czech 
“round” cubist style and then admire the Romanesque Chapel of 
St. Catherine. In Old Square you may remember Petr Bohdanecký 
from Hodkov. Thanks to him the Renaissance Town hall was built. 
Get to know the changes that history left on Church of St. James 
the Greater and visit the fascinating building of the grammar 
school too. In the end you can have a rest in the Javorka park.

WELCOME TO ČESKÁ TŘEBOVÁ!

         SCHRITT NACH SCHRITT
Česká Třebová, anmutiges Städtchen an der Grenze zwischen 
Böhmen und Mähren, ladet Ihnen zu Besuch ein: kommen Sie 
und auf dem Spaziergang in den Straßen erkennen Sie seine His-
torie und die interessantesten Orte! Auf dem Anfang des Wegs 
machen Sie sich mit dem Gebäude des Bahnhofs im rondoku-
bistischen Baustil bekannt, bewundern Sie die uralte romanis-
che Rotunde der heiligen Katharina, in dem alten Stadtzentrum 
erinnern Sie sich an Petr Bogdanec aus Hodkov, der das Rathaus 
im Renaissancestil erbauen liess, erkennen Sie, wie sich die 
Geschichte an der Kirche der heiligen Jakob des Grössten unter-
schrieb, besuchen Sie das Gymnasium-Gebäude und schließlich 
ruhen Sie im Stadtpark Javorka aus!

HERZLICH WILLKOMMEN!

         KROK ZA KROKEM
Česká Třebová, půvabné městečko na pomezí Čech a Moravy Vás 
zve k návštěvě: přijďte a při procházce ulicemi poznejte jeho historii 
a nejzajímavější místa! Na počátku cesty se seznamte s rondokubi-
stickou budovou českotřebovského nádraží, u svaté Kateřiny obdi-
vujte starobylost této románské rotundy, na Starém náměstí vzpo-
meňte na Petra Bohdaneckého z Hodkova, který nechal vystavět 
renesanční radnici, poznejte způsob, jakým se dějiny podepsaly na 
kostele sv. Jakuba Většího, navštivte výstavní budovu Městského 
muzea a nakonec si odpočiňte v městském parku Javorka!

BUĎTE VÍTÁNI!

scénu, vhodnou pro loutková představení, koncerty a divadla 
malých forem.
      STARÉ NÁMĚSTÍ
Pozice na mapě - č. 3,  GPS: 49.9017344N, 16.4479236E
Náměstí (dnes Staré) se stalo centrem města nově založeného (v rámci 
německé kolonizace) koncem 13. století na levém břehu řeky Tře-
bovky. Reprezentuje takzvaný slezský typ, je tedy pravoúhlé se dvě-
ma souběžně probíhajícími ulicemi. Zástavba v jeho okolí – ostatně 
jako v celém městě – byla dlouho dřevěná. Nejstarším příkladem 
zděné stavby byla budova městské radnice, která vznikla v první 
polovině 16. století. V roce 1995 se historický střed města dočkal 
a byl prohlášen městskou památkovou zónou. Staré náměstí, jádro 
této zóny, bylo do dnešní podoby upraveno během roku 1996. Re-
nesanční stará radnice byla postavena roku 1547 se svolením a pod-
porou tehdejšího majitele panství Petra Bohdaneckého z Hodkova. 
Fasáda průčelí dnešní radniční budovy dosud nese kamenný re-
liéf jeho erbu. Tento muž zakoupil panství roku 1544. Usiloval 
zde o podporu řemesel, zejména textilních. Petr Bohdanecký 
z Hodkova zemřel roku 1549 a nechal se pohřbít v České Třebové 
v kostele sv. Jakuba. Stará radnice je zapsána v seznamu kultur-
ních památek. V něm je zapsán i mariánský sloup. Ačkoliv známe 
rok vzniku tohoto objektu (1706), není jasná jeho prvotní funkce. 
Tradiční morové sloupy vznikaly často v souvislosti s odezněním 
morové rány, v České Třebové však není pro příslušnou dobu 
žádná epidemie doložená. Sloup je jednoduchý, skládá se 
z podstavce, vlastního těla sloupu a sochy Panny Marie (typ Imma-
culata). Na čelo podstavce je do kartuše vkomponovaný latinský 
nápis, který je chronogramem a skrývá letopočet 1706, stejný je 
uvedený i kolem kartuše. Vrcholová, raně barokní socha Panny 
Marie Neposkvrněného početí je kladena do souvislosti s dílnou 
olomouckého sochaře Jana Sturmera. Další významnou budovou 
na Starém náměstí je budova Městského úřadu. Tato stavba byla 
původně určená ke školním účelům. Roku 1865 ji realizoval místní 
stavitel Jan Žák podle návrhu Jana Ullika z Ústí nad Orlicí. V prů-
běhu let zde kromě školy sídlilo i městské muzeum a městská spo-
řitelna. Poté, co roku 1932 vznikla na Farářství škola nová, přestala 
tato budova sloužit výuce a stala se sídlem správy města.
      MĚSTSKÉ MUZEUM ČESKÁ TŘEBOVÁ
Pozice na mapě - č. 4, GPS: 49.9023928N, 16.4473125E
V sobotu 29. září 2012 byla slavnostně otevřena nová budova 
Městského muzea Česká Třebová. Více jak 120 let trvající snaha 
mnoha správců zdejšího muzea o získání vlastních a důstojných 
výstavních prostor konečně skončila. Muzeum rekonstrukcí his-
torického objektu čp. 11 a přístavbou zcela nové budovy získalo 
prostory pro krátkodobé výstavy i stálé expozice a navíc prostory 
sloužící badatelům a studentům. Ve dvorním traktu budov pak 
návštěvníci muzea najdou příjemnou odpočinkovou zónu. 
Expozice muzea nesou název „Dopravní křižovatky aneb do Čes-
ké Třebové vlakem, Velorexem, letadlem i lodí“. Název v sobě 
spojuje - s jistou mírou nadsázky - čtyři dopravní kanály, které 
jsou pro Českou Třebovou příznačné či nějak spjaté s její histo-
rií. Jde o dopravu železniční, silniční, lodní i vzdušnou. Expozice 
návštěvníkovi přibližuje historii českotřebovského železničního 
uzlu, aviatické pokusy zdejšího rodáka Františka Formánka, vyná-1

      ČESKOTŘEBOVSKÉ NÁDRAŽÍ
Pozice na mapě - č. 1, GPS: 49.8975019N, 16.4469331E
Výstavba olomoucko-pražské dráhy probíhala v letech 1842– 1845. 
20. srpna roku 1845 projel Českou Třebovou první vlak, tento den 
se tak řadí k nejvýznamnějším mezníkům v dějinách města. V roce 
1849 byla zprovozněna druhá část hlavní trati, a sice Brno – Česká 
Třebová. Naše město se tak stalo důležitou železniční křižovatkou.
Českotřebovské nádraží bylo budováno postupně, muselo být ne-
ustále přizpůsobováno narůstajícím provozním potřebám, a proto 
se několikrát přestavovalo. Svoji dnešní podobu dostalo po 1. svě-
tové válce. Současná staniční budova, včetně dvou nástupišť, byla 
dostavěna v roce 1924, třetí a čtvrté nástupiště bylo dokončeno 
o půl roku později. Ve stejném roce svůj provoz zahájil také nový 
poštovní úřad. V roce 2001 bylo přikročeno k velké modernizaci 
staniční budovy, ta byla dokončena na podzim roku 2002.
S narůstajícím počtem parkujících automobilů před budovou ná-
draží přistoupilo Město Česká Třebová v roce 2004 k přípravě in-
vestičního záměru stavby, která by kromě praktické stránky řeše-
ní byla i nadčasovým projektem. Ing. arch. Martin Hájek z Hradce 
Králové a firma OPTIMA, spol. s r.o. z Vysokého Mýta zpracovali 
projektovou dokumentaci stavby a koncem roku 2009 mohlo 
Město Česká Třebová zahájit realizaci této doposud největší in-
vestice ve své historii.
Vlastní řešení představuje nové uspořádání místních komunikací 
včetně kruhové křižovatky, z níž jsou přístupné podzemní garáže 
s 259 parkovacími místy. Z garáží je umožněn přímý bezbariérový 
přístup do podchodu k jednotlivým vlakovým nástupištím. Nové 
autobusové nádraží se zastřešením a informačním systémem, na-
vazujícím na informační systém Českých drah a ČSAD, představuje 
výrazný kvalitativní krok v místní i dálkové autobusové dopravě. 
Řešený prostor také obsahuje velmi důležité architektonické ztvár-
nění povrchu terminálu, zejména městského mobiliáře, pěších 
komunikací a městské zeleně se stylizovanou sochou jednoho 
z předních železničních inženýrů a stavitelů Jana Pernera, jejímž 
autorem je brněnský umělec Jaromír Gargulák.
Současně se stavbou dopravního terminálu byly dokončeny i nové 
fasády okolních objektů – výpravní budova Českých drah, a.s., bu-
dova ředitelství ČD Cargo, a.s. a Železniční poliklinika. Od zahájení 
provozu nového dopravního terminálu bylo doposud Bezručovo 
náměstí přejmenováno na náměstí Jana Pernera.
Investice o celkových nákladech 331 mil. Kč byla realizována v le-
tech 2009 – 2010 firmou OHL ŽS, a.s. a podpořena významným 
finančním podílem z prostředků EU z Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod.
      KULTURNÍ CENTRUM
Pozice na mapě - č. 2, GPS: 49.8992456N, 16.4461461E
Budova Kulturního centra v Nádražní ulici je postavena v rondo-
kubistickém stylu. Před Druhou světovou válkou byla jako Dělnic-
ký dům sídlem Sociálnědemokratické strany. V letech 2001 – 2002 
proběhla velká rekonstrukce budovy. V současné době obsahuje 
nejen víceúčelový sál pro promítání 3D filmů, pořádání divadel-
ních představení, koncertů a festivalů, ale i malý sál a výstavní 
síň. Kulturní centrum spravuje i nově rekonstruovanou Malou 
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