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

Asfalt – kolka 64 km
Ze startu od sokolovny vyjedete silnicí do kopce k restauraci „U Kristiána“ a směřujete na „Ţamberk“. Za
poslední levotočivou zatáčkou kolem ţlutého domu přijedete před mosty na silniční křiţovatku čtyřcestní
a odbočíte 90° vpravo na asfaltovou cestu kolem rodinných domků a jedete 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. Po silnici přijedete na křiţovatku
před tenisové kurty. Zahnete vlevo z kopce dolů do Ţamberka a přejedete silniční most přes řeku, za kterým
hned zahnete vpravo a ţamberským podměstím uličkou „Vrbí“ projíţdíte kolem poţární zbrojnice.
Následnou křiţovatkou mírně vpravo vjedete do uličky „Českých bratří“ a úzkým průjezdem před Bowling
bar MARVEL a občerstvovací kontrolu K-1 (8,30-11,30 hodin)
Od K-1 přejedete přes ocelový most „Albertovou“ ulicí kolem restaurace „Na Kopečku“ a křiţovatkou rovně
dál aţ s ostrou zatáčkou „Albertovi“ ulice vlevo přejedete most přes řeku. Na křiţovatce u továrny před
mostem pod soutokem Divoké Orlice a Rokytenky zahnete vlevo do „Betlémské“ ulice 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 a domku Prokopa Diviše vyjedete na státní silnici č. 11, vpravo přejedete silniční most do
Helvíkovic a pokračujete dlouhou rovinou státovky se stromovou alejí. Před zatáčkou silnice odbočíte vlevo
na asfaltovou cestu vedoucí přes most dále do kopce k „Popluţnímu Dvoru“ a křiţovatkou rovně podél
hospodářských objektů cestou přes ţeleznici k vzdálenému lesu. Přejezdem lesního hřebene na křiţovatce
u prvních chalup v České Rybné jedete vesnicí vpravo dolů aţ na silnici. Po silnici opět vpravo dolů
a potom stoupáním přejedete kopec do Bohousové, rovně do Záchlumí a dále do Rybné nad Zdobnicí, kde
v první pravé zatáčce silnice je kontrola K-3 (9,30-15,00 hodin).
Od K-3 v Rybné nad Zdobnicí se na křiţovatce u kostela dáte vlevo a po státovce šlapete k Vamberku. Hned
na výjezdu státovky z lesů u smutečního stromu, kde se smrtelně zranil bubeník kapely Chinaski Pavel
Grohman na motorce zahnete vpravo dolů na „Libštejn“, cestou přes zakrytý dřevěný most a pokračujete
k „Peklu“. Na křiţovatce „V Pekle“ zahnete vlevo a přes ţelezniční přejezd dojedete do Vamberka na
náměstí k cukrárně s dobrou zmrzlinou. Z náměstí stoupáte druhým horním rohem silnicí do kopce
směrem jako by na Ţamberk a v první ostré levé zatáčce ji opustíte přímým pokračováním po silničce vzhůru
na Chlumský hřeben k chatě „Na Vyhlídce“ (10,00-14,00 hodin).

Od chaty „Na Vyhlídce“ se vracíte hlavní příjezdovou silnicí z lesa ven. Na křiţovatce před lesem zatočíte
ostře 135° vlevo na asfaltovou cestu vedoucí zpět do lesa a po turistické červené značce bez odbočování
dojedete k turistickému rozcestníku „Liščí doly“. Zde pokračujete přímo asfaltkou dál jiţ bez turistické
červené značky a sjedete dolů na silnici do Brné, kde zahnete vpravo do Potštejna. Na silniční křiţovatce
v Potštejně odbočíte vlevo dolů pod zámek a dále vlevo silnicí k mostu. Přes most šlapete „Doudlebskou“
silnicí za Potštejn na první křiţovatku čtyřcestní v lukách, kde zatočíte ostře vlevo vzhůru do lesnaté stráně
přes kamenolom. Bez odbočení klesáte do vesnice Lhoty u Potštejna na hlavní křiţovatku, kterou přímo
projedete na místní asfaltku. Cestou stoupáte mezi domky osady „Homol“ a dále mezi polem se prudkým
lesním výjezdem dostanete na návrší poutního místa s kostelem Paní Marie Bolestné a kontrolou K-4?
Od K-4? sjedete zpět dolů na křiţovatku ve Lhotě u Potštejna a zahnete silnicí vpravo přes Malou
Skrovnici do Velké Skrovnice, kde před objekty kravína odbočíte ze silnice vlevo a stoupáte asfaltovou
cestou mezi poli k lesu a sjedete do Sopotnice na rozcestí. Zahnete vpravo a cesta vás dovede na státní
silnici č. 14, kterou se dáte vpravo do kopce k osadě „Bída“ a klesáním se dostanete na křiţovatku
v Českých Libchavách. Odbočíte vlevo a pokračujete na Hejnice, do Dlouhoňovic a přes ţelezniční
přejezd silnicí na kopec se zahradní kolonií v Ţamberku. Zde odbočíte vlevo do ulice „Na Rozárce“ a alejí
dojedete k Tyršově rozhledně – Rozálce (9,00-17,00 hodin). Se slevičkou na vstupném a po výstupu
náročném, hezky z okének koukejte a okolím se kochejte. Od rozhledny se vrátíte příjezdovou cestou zpět
k silnici, odbočíte vlevo dolů na kruhový objezd s výjezdem doleva na křiţovatku se státní silnicí č. 11. Před
sebou máte za silnicí vlevo restauraci „Ţamberecký Kanec“ s kontrolou K-5 (9,00-19,00 hodin, razítko
dává výčepní).
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 vydáte státovkou vpravo ke kostelu a levou zatáčkou
přes ţamberské náměstí pokračujete dál za město silnicí aţ na křiţovatku, kde odbočíte ze státní silnice
č. 11 vlevo na Líšnici. Na odbočce před kostelem v Líšnici zahnete vpravo dolů do cíle Vašeho putování.
U sokolovny si posedíte, svým nožičkám ulevíte, něco na zub dobrého si dejte a na vše hezké vzpomínejte.
© Zdeněk Bříza - chyby všeho druhu vyhrazeny

