LÍŠNICKÝ PUCHÝŘ
VIII. ROČNÍK POCHODU ZA POZNÁNÍM A KRÁSAMI MÍSTNÍHO KRAJE
NA KOLECH I PĚŠKY, JE JARO, NECHTE DOMA BĚŢKY

pořádá TJ Sokol Líšnice dne 18. 4. 2009
start od 8 do10 hodin u místní sokolovny, cíl tamtéţ do19 hodin
startovné: 25 Kč
Značení je provedeno plastovým červeným fáborkem a oranţovým papírovým směrníkem
s popisem délky trasy. Neničte a nijak nemanipulujte s označením tras, ubliţujete tím lidem
jdoucím za vámi! Chovejte se rozumně a slušně k sobě i svému okolí, nechť radost z pohybu
přírodou převládá, není zraněných a nikde nezůstanou leţet odhozené obaly a jiné věci.
Nedokončíte-li pochod z jakéhokoli důvodu, oznamte to prosím na mobil: 737 532 430

Trasa 32 km
Ze startu od sokolovny se vydáte silnicí do kopce k restauraci „U Kristiána“, kde kolem pomníku
padlých druhů klesající silnicí směřujete dále na „Ţamberk“ s řekou „Divokou Orlicí“ chvílemi po
levé ruce. Za poslední levotočivou zatáčkou kolem ţlutého domu přijdete na silniční křiţovatku
před mosty a dlouhou rovinu silnice k Ţamberku. Zde odbočíte 90° vpravo na asfaltovou cestu
kolem rodinných domků a jdete nad peřejemi řeky Divoké Orlice po levé ruce. U domku na rozcestí
zahnete vlevo a asfaltovou cestou stoupáte do kopce kolem salaše po pravici aţ na silnici, kterou
pokračujete vlevo mírně dolů k Ţamberku. Po levé ruce pod silnicí na náhorní rovině před strţí
stával panský dvůr „Trundorf“, jeţ nesl název stejnojmenné vesnice, která se zde nacházela. Za
švédského vpádu v roce 1634 byla ves zničena a již nebyla obnovena. Z jejich pozemků byl zřízen
panský dvůr, připomínaný již v žamberském urbáři z roku 1657. V roce 1785 při přípravě
"josefínského katastru" byl dvůr připojen ke katastrální obci Líšnici. Roku 1883 se rozhodlo tento
dvůr zbourat. U dvora stála staletá lípa ohromných rozměrů i po zbourání dvora, ale později byla
velkým větrem rozlámána a musela být skácena. Pozemky a místo dvora náležely do katastru
Líšnice až do roku 1908, kdy byly připojeny ke katastru Žamberka. © www.obeclisnice.cz. Umístění
panského dvora je pro vás v terénu vytyčeno podle Rakousko-uherské mapy z let 1836-52 viz
www.mapy.cz. Ze silnice zahnete na první polní cestu vlevo s turistickým červeným značením
a klesáte zahradní kolonií kolem kapličky do Ţamberka k řece a mostu pro pěší, který nepřecházíte.
Zde opustíte turistickou červenou značku a bez překročení řeky jdete silnicí vpravo k většímu
silničnímu mostu, po kterém doleva přejdete přes řeku. Za mostem ze silnice zahnete vpravo
a ţamberským podměstím uličkou „Vrbí“ procházíte kolem poţární zbrojnice. Následnou
křiţovatkou mírně vpravo vstoupíte do uličky „Českých bratří“ a úzkým průjezdem vyjdete před
Bowling bar MARVEL a občerstvovací kontrolu K-1 (8,30-11,30 hodin) Pro zhlédnutí
žamberského náměstí je nutné vyjít od K-1 ulicí „Hluboká“ 130 metrů strmě vzhůru a potom se
navrátit zpět.
Od K-1 přejdete přes ocelový most „Albertovou“ ulicí kolem restaurace „Na Kopečku“
a křiţovatkou rovně dál aţ s ostrou zatáčkou „Albertovi“ ulice vlevo přejdete most přes řeku. Na
křiţovatce u továrny před mostem pod soutokem Divoké Orlice a Rokytenky zahnete vlevo do
„Betlémské“ ulice (můžete projít i ulicí „Tovární“ s výstupem na „Betlémskou“ o kus dále) vedoucí
s řekou po pravé ruce aţ ke kontrole K-2 (8,30-13,00 hodin) u domku Prokopa Diviše. Navštivte
domeček malý, kde veliké věci se staly, z místních prostých poměrů, vzešel člověk světového
rozměru. V životě a díle neměl malé cíle, objevoval s touhou, stal se naší chloubou. Minulost je
odkazem, Prokop Diviš důkazem, ducha tvořivého po Orlicku přítomného. Ne žampašský rytíř,
rozhádaný loupežník, ale Prokop Diviš v konání byl průkopník.
Od K-2 jdete vlevo na státní silnici č. 11 a po ní vpravo přejdete silniční most do Helvíkovic.
V restauraci „U Jelena“ mají venku sezení, poseďte a pokecejte, jaké pak to honění. Hned za
mostem zahnete vlevo dolů na asfaltku pod „Stejskalovu“ chaloupku (možno i travnatou pěšinou

nad chaloupkou), která vás potom zatáčkou vpravo vede mezi domky a první křiţovatkou rovně. Po
70 metrech na druhé křiţovatce odbočíte vlevo a pokračujete kolem domků a střídavě loukami za
místním kostelíkem hlavní asfaltovou cestou dál aţ na křiţovatku asfaltových cest u mostu přes
řeku, kde se rozdělují trasy pochodu. S trasou 32 km křiţovatku projdete rovně a bez odbočování
pokračujete asfaltkou kolem fotbalového hřiště po levé ruce dál. Cesta se změní na prašnou mířící
k lesíku „Baţantnice“ s bývalou hájovnou po levé ruce aţ vyjdete na státní silnici č. 11, po které se
dáte vlevo. Po státovce projdete lesem, za lesem míjíte na pravé straně „Dolní Dvůr“. Ve stoupání
státovky stáčející se pomalu vpravo 300 metrů nad „Dolním Dvorem“ odbočíte vlevo na luční cestu
a souběţně ve směru se státovkou jdete bez zatáčení přímo nejbliţším vstupem cesty do lesa
a krátkým prudším stoupáním na travnatou planinu lesního údolí. S cestou zatáčíte vlevo vzhůru
a podlezete první strom přes cestu. Ostřejším stoupáním do lesní stráně zdoláte ještě dva stromy
přes cestu aţ vyjdete z lesa na vrchol. Loukou s polem po levé ruce přejdete mírné travnaté údolí na
cestu k vzrostlé borovici ve směru před vámi. Zahnete polní cestou vlevo a procházíte kolem
vysokého mysliveckého posedu dále mezi poli s hezkým výhledem na hřeben Chlumu aţ na
křiţovatku, kde cesta rovně končí. Dáte se vlevo hlavní cestou z kopce dolů a průchodem
zemědělského střediska v Záchlumí přijdete na silnici. Zatočíte vpravo a po silnici dojdete do
Rybné nad Zdobnicí, kde v první pravé zatáčce silnice odbočíte na asfaltovou cestu vlevo ke
kontrole K-3 (9,30-15,00 hodin).
Od K-3 jdete cestou vpravo po zeleném turistickém značení kolem památných dubů, stoupáte luční
cestou a v travnatém dolíku zahnete se zelenou vpravo vzhůru k lesu. Po turistické zelené jdete
starou císařskou cestou vyloţenou poctivě kameny na stojato. Procházíte lesem a před vrcholem
stoupání míjíte smírčí kříţ stojící 20 metrů vpravo od cesty. Na vrcholu stoupání u turistického
rozcestníku „Nad Rybnou“ se rozhodnete, zda si trasu prodlouţíte o 4 km návštěvou turistické chaty
„Na Vyhlídce“ (10,00-14,00 hodin), nebo pokračujete trasou 32 km bez prodlouţení.
Bez prodlouţení: Od turistického rozcestníku „Nad Rybnou“ se dáte vlevo po ţluté značce mírně
stoupající hřebenovou cestou kolem vysílací věţe aţ na turistický rozcestník „Pod Chlumem“.
Prodlouţení k chatě „Na Vyhlídce“ (10,00-14,00 hodin) : Od turistického rozcestníku „Nad
Rybnou“ pokračujete dál po zeleném značení, které z hlavní cesty po 400 metrech odbočuje vpravo
a vede k chatě „Na Vyhlídce“. Kolaři neodbočí se zelenou po 400 metrech, ale pokračují rovně dál
potom jiţ neznačenou hlavní lesní cestou bez odbočení. Od Sv. Prokopa jiţ po asfaltce dojedou aţ
na křiţovatku se silnicí před lesem. Zde zahnete ostře 135° vpravo a po silnici vjedete do lesa a dále
kolem luční ohrazenky po pravici přijedete k chatě „Na Vyhlídce“. Od chaty „Na Vyhlídce“ se
vracíte hlavní příjezdovou silnicí s turistickou červenou značkou a po vstupu silnice do lesa z ní
zahýbáte vlevo na kořenovou pěšinku po červené značce k soše Sv. Prokopa u asfaltové cesty.
Kolaři se na kořenovou pěšinku nedají, vyjedou po silnici z lesa ven a na křiţovatce před lesem
zatočí ostře 135° vlevo na asfaltovou cestu vedoucí k Sv. Prokopu, kde se napojí na turistickou
červenou značku. Lesní asfaltkou po červené turistické značce kolem vodního pramene se sezením
po levé ruce dojdete k rozcestníku „Nad Merklovicemi“. Zde opustíte turistické značení, zatočíte
asfaltovou cestou vlevo vzhůru a stoupáte na vrchol hřebenu a dále jiţ po ţluté značce kolem
vysílací věţe aţ na turistický rozcestník „Pod Chlumem“.
Od rozcestníku „Pod Chlumem“ opustíte současné turistické značení ţluté trasy vedoucí vpravo
dolů a pokračujete přímo dál vrcholovou hřebenovou cestou, na které je patrné staré ţluté
značení a dojdete na nejvyšší bod celého hřebenu Chlumu s cihlovým torzem sloupku uprostřed
křiţovatky cest a turistickou cedulkou „Chlum 603 m“. Zahnete na cestu vpravo dolů a přes lesní
mýtinu po 280 metrech dojdete k pravé zatáčce cesty na samotném okraji litického lomu, kde se
vám naskytne úţasný, téměř letecký pohled na hrad „Litice“ i s výhledem do kraje. Průchod
lomem nemůže být oficiálním úsekem trasy 32 km Líšnického puchýře a je pouze vaším osobním
rozhodnutím, zda tudy sestoupíte. Cesta lomem je široká a poskytuje krásné, jedinečné pohledy.
V lomu zcela dole je vidět bílá maringotka. Cestou kolem ní byste odcházeli k levé hraně lomu
z vašeho pohledu, kdybyste sešli dolů lomovou obslužnou cestou. Popis sestupu lomem: Z místa

s krásným výhledem klesáte po cestě ještě 90 metrů, kde odbočíte vlevo dolů travnatým paloukem
a jeho spodním levým rohem na klesající cestu stáčející se levou zatáčkou mladými břízkami.
Překročíte kamenný zásyp cesty a vstoupíte na lomovou obslužnou cestu. Lomová cesta klesá
serpentinami dolů, podchází rampu výsypky a směřuje vlevo kolem nízkých budov po pravici a dna
lomu s bílou maringotkou u cesty po levé ruce mírným stoupáním ven z prostoru lomu ohraničeného
proti vjezdu starou závorou a pokračuje k Záchlumí. Z místa s krásným výhledem se vrátíte 280
metrů zpět na vrchol Chlumu. Na rozcestí s cihlovým torzem sloupku zahnete vpravo lesní
cestou, která začne strmě klesat dolů kolem pasek po těţbě aţ na hlavní příčnou cestu vedoucí
zprava od lomu. Zde zahnete ostře vlevo a pokračujete cestou ven z lesa směrem k Záchlumí.
Kolem prvních chalup sejdete cestou vedoucí k silnici a po ní se dáte vpravo dolů, křiţovatkou
rovně na silniční most a přes ţelezniční přejezd jdete do Bohousové. Silnicí stoupáte 0,6 km aţ na
křiţovatku čtyřcestní, kde zatočíte na cestu vlevo do kopce s kravínem po levé ruce a pokračujete
hlavní prašnou cestou mezi poli s pěkným výhledem 1,2 km dál. V místech za mírnou pravou
zatáčkou hlavní prašné cesty se na prvním odbočení dáte 90° vlevo cestou klesající mezi poli dolů
k lesu a zatáčkou vpravo vstoupíte do lesa. Lesem projdete bez odbočení a potom s modrým
turistickým značením dojdete na „Popluţí“. Zde opustíte turistickou modrou a křiţovatkou cest
u ţelezničního přejezdu projdete rovně. Jdete kolem plotu manipulační plochy s pilou po pravé ruce
aţ na příčnou cestu. Zahnete cestou vlevo a mírným stoupáním překročíte ţelezniční přejezd
u bývalého dráţního domku po pravici a přechodem přes příčnou asfaltku pokračujete přímo dál
dlouhou prašnou cestou stoupající mezi loukami a poli k Ţamberku. Po pravé ruce vidíte letiště a na
kopci nad ním stojí rozhledna Rozálka. Cesta za vrcholem stoupání se změní na asfaltovou
a klesáním mezi domky dojdete na státní silnici č. 11. Přejdete silnici na chodník a dáte se vpravo
kolem čerpací stanice BENZINA směrem do města, kde za serpentinou státovky dojdete
k restauraci „Ţamberecký Kanec“ s kontrolou K-5 (9,00-19,00 hodin, razítko dává výčepní).
Nebojte a ochutnejte, na korunky nekoukejte, kvasnicové pivo vaří, dejte si ho na zdraví, ať se
všechno daří.
Od K-5 přejdete přes silnici k ţamberskému muzeu (9,00-17,00 hodin), kde vás rádi uvítají
a provedou za zlevněné vstupné. Navštivte místní muzeum a zhlédněte našich předků um, turistické
razítko tam mají, na památku jeho otisk dají. Východem ze dveří muzea se dáte vlevo na vyvýšené
parkoviště a po schodech kolem ţidovského hřbitova s kaplí dále vpravo do kopce vystoupáte
k nejvyššímu bodu s kaplí Sv. Rozálie a kousek vedle stojící Tyršově rozhledně – Rozálce (9,0017,00 hodin). Se slevičkou na vstupném a po výstupu náročném, hezky z okének koukejte a okolím
se kochejte. Od rozhledny jdete mírně vpravo na asfaltovou cestu klesající stromovou alejí podél
řadových domků k silnici. Zahnete vlevo na silnici a po 120 metrech odbočíte ze silnice pod
stodolami vpravo do ulice „U Daliborky“. Na prvním odbočení se dáte vlevo klesáním „Smetanovi“
ulice aţ na křiţovatku se silnicí v horním rohu náměstí „Generála Knopa“. Jdete vpravo vzhůru
„Nádraţní“ ulicí a po 120 metrech zahnete vlevo do ulice „17. Listopadu“ a přes křiţovatku rovně
aţ na konec ulice. Překročíte silnici k pivnici „U Vavřičků“ s moţností uhašení ţízně a na konci
ulice „Příčná“ vstoupíte brankou v plotu do zámeckého parku. Pěšina parkem klesá k aleji
s asfaltovou cestou, po které se dáte vpravo a přejdete za kopec. Na první odbočce zahnete z aleje
vlevo na prašnou cestu táhnoucí se v dáli parkem bez odbočení, poté mírně stoupaje projdete okolo
lesíka s hájovnou po levé ruce a podél lesa na pravé straně dojdete do míst, kde cesta rovně končí.
Zatočíte s cestou vpravo a projdete lesem na jeho druhý okraj k louce. Zde zahnete vlevo a luční
cestou s lesem po levé ruce vystoupáte na vrchol kopce. Pokračujete cestou přímo dolů k státní
silnici č. 11 a státovkou se dáte vpravo směrem k obytnému domu u výjezdu asfaltky na státní
silnici. Asfaltovou cestou před domem jdete vlevo z kopce dolů do vsi aţ k novému mostu přes
řeku, který překročíte. Za mostem zahnete vpravo a silnicí okolo prodejny „Konzum“ stoupáte
k restauraci „U Kristiána“, zde na silniční křiţovatce jdete vpravo z kopce dolů do cíle Vašeho
putování. U sokolovny si posedíte, svým puchýřům ulevíte, něco na zub dobrého si dejte a na vše
hezké vzpomínejte.
© Zdeněk Bříza - chyby všeho druhu vyhrazeny

