LÍŠNICKÝ PUCHÝŘ 2013
XII. ROČNÍK POCHODU ZA POZNÁNÍM A KRÁSAMI MÍSTNÍHO KRAJE
PĚŠKY I NA KOLECH

pořádá TJ Sokol Líšnice dne 20. 4. 2013
start od 8 do11 hodin u místní sokolovny, cíl tamtéž do18 hodin
startovné: 30 Kč
Pokud trasa nevede po turistických značkách je vyznačení provedeno plastovým červeným
fáborkem a oranžovým papírovým směrníkem s popisem trasy. Neničte a nemanipulujte s
označením tras, ubližujete tím dalším účastníkům pochodu! Vykazuje-li značení manipulaci,
řiďte se popisem a mapkou trasy. Chovejte se rozumně a slušně k sobě i svému okolí, aby
radost z pohybu přírodou převládala, nebylo zraněných a nikde po vás nezůstaly ležet
odpadky. Nedokončíte-li pochod z jakéhokoli důvodu, oznamte to prosím na mobilní telefon
737 532 430, ušetříte nás tímto starostí a strachu z toho, co se s vámi vlastně stalo, děkujeme.

Asfalt-kola 66 km
Ze startu od sokolovny se vydáte vlevo silnicí s řekou po pravé ruce ve směru na „Nekoř“.
Vystoupáte kopec k obřímu kravínu a silnicí po horním konci Líšnice jedete do míst, kde u „Božích
muk“ odbočíte vlevo na asfaltku „Křížová cesta“. Stoupáním cesty přes lesík přejedete návrší ke
kontrole K-1 občerstvení. (8:30 – 12:00)
Od K-1 sjedete na silnici pod zastávku autobusu. Zahnete silnicí vpravo a kolem
„Autocampingu“ šlapete ke křižovatce, kde odbočíte vlevo dolů na hráz „Pastvinské přehrady“.
Přejedete těleso hráze a bez odbočování ze silničky kopírujete přehradní nádrž se závěrečným
výšlapem k hlavní silnici nad centrálním parkovištěm v Pastvinách. Odbočíte vpravo silnicí do
kopce k „Vitanovu“ a šlapete dál ke kontrole K-V v restauraci „Na Krence“. (9:30 – 14:00)
Od K-V jedete silnicí přes „Vlčkovice“ sjezdem do serpentiny zatáčky
v „Mladkově“, kde ze silnice odbočíte vlevo na „Petrovičky“. Petrovičkami vystoupáte kolem
hraničního přechodu s „Polskou republikou“ na vrcholovou partii kopce a klesáním sjedete na
křižovatku do „Českých Petrovic“. Zde odbočíte vpravo a pokračujete silnicí k osadě „Čihák“ ke
kontrole K-3 v chatě „Na Čiháku“. (10:00 – 15:00) Za chatou „Na Čiháku“ je státní hranice, ale
naše zem už není věznice. Radujte se z volnosti, na chatě vás pohostí. Vepřové koleno či zdravý
vzduch, tady vás povznáší svobodný duch.
Od K-3 sjedete na most „Zemská brána“ a silnicí kopírující zemskou hranici směřujete do
„Bartošovic v Orlických horách“. Na křižovatce pod kostelem zahnete vlevo, další křižovatkou
rovně, šlapete na horní konec obce a postupným stoupáním dojedete na návrší „Panského pole“
pod „pevností Hanička“. Odtud sjíždíte silnicí až na náměstí městečka „Rokytnice v Orlických
horách“ ke kontrole K-R ve výčepu restaurace „U Rampušáka“. (11:00 – 16:00)
Od K-R vyjedete spodem náměstí silnicí na „Kunvald“, tam pod zemědělským střediskem
na silniční křižovatce odbočíte vlevo ve směru „Klášterec nad Orlicí“. Po překonání kopce v osadě
„Zbudov“, na křižovatce před prodejnou „Konzum“, odbočíte vpravo silnicí nahoru. Máte štěstí,
asi nebudete okradeni. Orlicko-horský loupežník Ledříček, který se v dnes již neexistující chaloupce
poblíž dnešního „Konzumu“ narodil, loupežil v jiné historické době. Po sjezdu z táhlého kopce
„Borovice“, před autobusovou zastávkou, odbočíte ze silnice vlevo na asfaltku osady
„Zákopanka“ a po ní jedete až k hlavní silnici u lesa „Sekýří“. Zahnete silnicí vpravo a sjedete do
„Líšnice“ ke kostelu, kde na křižovatce odbočíte vlevo dolů k sokolovně, cíli vaší projížďky.
Hezky jste se projeli, ukažte tam cestopis,
aby pro vás diplom našli a potvrzen byl letopis.
Pro žíznivé a vyhládlé, první pomoc známe,
u sokolského, kuchyňského okénka,
v mlsotách snad trochu výběr máme.
© Zdeněk Bříza - chyby všeho druhu vyhrazeny

