LÍŠNICKÝ PUCHÝŘ 2014
XIII. ROČNÍK POCHODU ZA POZNÁNÍM A KRÁSAMI MÍSTNÍHO KRAJE
PĚŠKY I NA KOLECH

Pořádá TJ Sokol Líšnice dne 19. 4. 2014
Start od 8 do11 hodin u místní sokolovny, cíl tamtéž do18 hodin
Startovné: 40 Kč
Pokud trasa nevede po turistických značkách, je vyznačení provedeno plastovou červenou
stuhou 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.

Trasa 8 km
Ze startu se vydáte za sokolovnu, travnatou cestou dojdete k zatáčce
asfaltové cesty u potoka. Asfaltkou pokračujete v přímém směru dále a po vystoupání
„Němcovým kopcem“ na vrcholovou rovinu přijdete k silnici. Zahnete ostře vlevo a
po 120 metrech u lesa „Borek“ ze silnice odbočíte vpravo na luční cestu. Mírným
stoupáním půjdete kolem myslivecké střelnice po levé ruce a bez odbočování,
klesáním cesty přejdete potůček lesního dolíku na křižovatku. Vyšlápnete cestou
vlevo, podél proutnice po levé ruce, kolem rodinných domků na křižovatku. U
prvního domku po pravé ruce odbočíte mírně vpravo na horní, neklesající cestu.
Projdete malou zástavbou rodinných domů, ostrou pravou serpentinou a lesní strání
sejdete k silnici před obloukový most. Překročíte silnici a most přes řeku „Divokou
Orlici“. Za mostem jdete vpravo a hned odbočíte vlevo za dům, cestou ve směru
k lesní stráni. Projdete luční pěšinou a dále již cestou kolem starších chalup
mezi řekou a „Mlýnským náhonem“ pod skálou. Před dřevěným, otevřeným
přístřeškem pro auta překročíte vlevo mostek přes „Mlýnský náhon“ a vystoupáte
vpravo lesní pěšinkou před chalupu. Zde odbočíte vlevo cestou vzhůru ke státní
silnici č. 11. Za svodidly půjdete po státovce ještě 120 metrů ve směru k blízkým
chalupám, kde před nimi ze silnice sejdete vpravo do nejbližšího rohu lesa u silnice.
Dále již lesní cestou kolem poničených „Božích muk“, vystoupáte lesním údolím na
hlavní parkovou cestu, po které zatáčkou vpravo pokračujete k okraji lesa po levé
ruce. Zde cesta zatočí vlevo mírně dolů a vy dojdete ke kontrole K-1 občerstvení
„U Hájovny“ v Zámeckém parku. (8:30 – 12:30)
Od K-1 občerstvení odbočíte vlevo na cestu krajem mladého lesa po levé
ruce. Lesní křižovatku projdete rovně a stále s okrajem lesa po levé ruce klesáte
cestou alejí na její konec. Tam se vydáte hlavní cestou vlevo a bez odbočování mírně
stoupáte stáčením cesty vpravo. V místech počátku levotočivého stoupání hlavní
cesty odbočíte vpravo, na výstupní cestu z lesa na louku. Loukou s okrajem lesa po
levé ruce směřujete k velkému lučnímu křovisku. U křoviska odbočíte vlevo, luční
cestou do kopce k hnojné hromadě. Nad hnojnou hromadou, u malého mysliveckého
posídku, odbočíte mírně vlevo, stoupáte po jetelisku ve směru levého okraje lesa na
horizontu před vámi. Přejdete hřeben kopce k okraji oplocených pastvin a luční

cestou mezi ohrazeními sejdete ke státní silnici č. 11. Státovku napříč přejdete
mostkem na louku a stoupáním přímo překročíte asfaltovou cestu. Pokračujete krajem
louky podél meze s polem po pravé ruce. Jdete k malému posedu na konci meze u
shluku bříz. Za mezí pod posedem zahnete s loukou vpravo k dolnímu rohu lesíka.
Vstoupíte na lesní cestu klesající do vsi v místě „Na Obci“. Tam, na asfaltovém
prostranství, zahnete stezkou vlevo, ve směru kostel. Jdete kolem zátoky po levé ruce
k lávce „Rabštejn“ přes řeku „Divokou Orlici“. Lávku přejdete a vystoupáte k silnici.
Pokračujete vpravo, kolem „Hostince U Kristiána“ a odbočením silnice vpravo dolů
dojdete do cíle putování u sokolovny v Líšnici. Děkujeme, že jste došli, v cíli na
Vás diplom čeká. Prožili jste hezkou chvíli, kdy tělo na pohyb si zvyká.
© Zdeněk Bříza - chyby všeho druhu vyhrazeny

