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

pořádá TJ Sokol Líšnice dne 17. 4. 2010
start od 8 do10 hodin u místní sokolovny, cíl tamtéž do19 hodin
startovné: 30 Kč
Pokud trasa nevede po turistických značkách je vyznačení provedeno plastovým červeným
fáborkem a oranţovým papírovým směrníkem s popisem trasy. Neničte a nemanipulujte s
označením tras, ubliţujete 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 nezůstalo leţet
odpadků. 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-kolka 64 km
Ze startu od sokolovny vyjedete po turistickém žlutém značení silnicí směrem na „Nekoř“
s řekou „Divokou Orlicí“ po pravé ruce. V mírném stoupání silnice u sklípku s plakátovací plochou
zahnete 90° vpravo po žlutém značení na místní asfaltku se kterou projdete kolem „Korábova
mlýna“ a bez odbočování přejedete řeku po „Račovickém mostě“. Na křižovatce za mostem
opustíte žlutou turistickou značku, zatočíte vpravo a šlapete asfaltkou stoupající do kopce kolem
staré hrušně až na státní silnici č. 11 „U Javora“. Státovkou se dáte vlevo směrem na Šedivec,
přes les „Obora“ a křiţovatkou „Na Šedivci“ rovně. Po 300 metrech za křižovatkou „Na Šedivci“
odbočíte ze státní silnice vlevo na asfaltku a sjedete do obce „Nekoř“ ke kostelu na silnici a po ní
vlevo Nekoří dolů na parkoviště „Náměstíčko“ s Kulturním domem a pro vás otevřenou restaurací
ke kontrole K-1 (8:30-11:30 hodin) s občerstvením.
Od K-1 vyjedete v pravé horní části parkoviště asfaltovou cestou kolem prodejny
„Konzum“ a Obecního úřadu nad Nekoř a pokračujete asfaltkou po cyklotrase do „Bořitova“ a přes
„Faltusův kopec“ do vesnice „Sobkovice“ před kostel. Zde opustíte značenou cyklotrasu a zahnete
po levé straně kostela silnicí serpentinami dolů, přes železniční přejezd na silniční křižovatku.
Zatočíte silnicí vlevo do „Těchonína“ a údolím přes „Celné“ hlavní silnicí přijedete do
„Mladkova“ na křižovatku na náměstíčku poblíž kostela. Dáte se mírně vlevo stoupáním silnice do
kopce k levotočivé zatáčce. Zde ze silnice odbočíte vpravo na silničku se značenou cyklotrasou
vedoucí do „Petroviček“ a serpentinovým stoupáním kolem hraničního přechodu „Kamieńczyk“
na nejvyšší úsek silnice k odbočce u turistického rozcestníku „Adam". Zahnete na cestu vlevo a
vyšlapete ke „Kašparově chatě“ a kontrole K-2 (11-16 hodin) s razítkem kontroly u výčepu
restaurace.
Od K-2 sjedete příjezdovou cestou „Kašparovy chaty“ dolů k silnici a rozcestníku cest
„Adam“. Zahnete vlevo dolů po silnici s červeným turistickým značením a cyklotrasou do
„Českých Petrovic“. Zde na kruhové křižovatce opouštíte červenou turistickou značku a
pokračujete vpravo silnicí se značenou cyklotrasou ve směru na „Čihák“ a přes kamenný most
„Zemské brány“ údolím proti proudu řeky „Divoké Orlice“ do „Bartošovic“. Cestou míjíte na
začátku „Bartošovic“ hotel „Zemská brána“ s možností doplnění tekutin. Silničními křižovatkami
„Bartošovic“ projedete bez odbočení a stoupáte silnicí směrem k Rokytnici v Orlických horách na
návrší a parkoviště „Panské pole“ s kontrolou K-3 (11-16 hodin).
Od K-3 zahnete vlevo na asfaltovou cestu do „Ţamberského lesa“ po turistické červené a
cyklotrase kolem objektů vojenského opevnění dojedete na rozcestí „U Kaštánku“. Opustíte
turistické značení a pokračujete asfaltovou cestou mírně vpravo, až vyjedete na silnici od
Bartošovic, kde zahnete vpravo silnicí dolů do pravotočivé zatáčky u hájenky v „Zaječinách“. Zde
sjedete rovně na asfaltovou cestu po značené cyklotrase a bez dalšího odbočování přijedete do

zatáčky silnice na „Končinách“. Po silnici jedete přímo dolů na křižovatku silnic ve „Zbudově“,
před prodejnou „Konzum“. Dnešní prodejna je poblíž místa, kde prý stávala rodná chaloupka
Orlicko-horského loupežníka Ledříčka. Zahnete silnicí vlevo a klesáním sjedete do Klášterce nad
Orlicí ke kostelu a restauraci „U javoru“ s občerstvovací zastávkou a otiskem razítka
pochodu na výčepu šenku. (12-17 hodin)
Od restaurace „U Javoru“ přejedete most přes řeku a dáte se vpravo silnicí do centra
„Pastvin“ na křižovatku silnic pod parkovištěm. Zatočíte vlevo hlavní silnicí do kopce a po 200
metrech odbočíte vpravo na silnici k přehradní hrázi a hned před pravotočivou klesavou zatáčkou
silnice zahnete vlevo k restauraci „Pod vlekem“ a podél ní pěkně šlapete stoupající asfaltkou do
sjezdovky až na náhorní příčnou asfaltovou cestu. Pokračujete po cestě vpravo a bez dalšího
odbočování sjedete na silnici u statku, kde se dáte po ni vlevo nahoru k sezónnímu kiosku
„Formanka“. Silnici už nikde neopouštíte a šlapete dále s turistickou modrou značkou ve směru
k velké hrázi Pastvinské přehrady. Turistickou modrou značku opustíte v místě, kde odbočuje ze
silnice k Údolí. Jedete po silnici klesáním ke kiosku „Na Hrázi“ s kontrolou K-4 (10-17 hodin),
moţností občerstvení a razítkem kontroly u okénka kiosku.
Od K-4 jedete silnicí přes velkou hráz „Pastvinské přehrady“ na silniční křižovatku.
Zatočíte vlevo a po 170 metrech odbočíte ze silnice mírně vlevo na místní asfaltovou komunikaci
„Nekoře-Vejrova“. Na poslední křižovatce cesty před autobusovou zastávkou a výjezdem na
hlavní silnici se dáte ostře vlevo dolů asfaltovou cestou. Sjedete z kopce mezi domky, kolem
objektu pily a podél řeky vyjedete opět na silnici. Pokračujete vlevo dolů na silniční křižovatku
před mostem. Odbočíte vpravo na silnici ve směru na „Líšnici“ a po ní dojedete až do cíle vašeho
putování u sokolovny v Líšnici. Tam je pro vás připraveno občerstvení, poseďte a nespěchejte,
něco dobrého si u nás dejte.
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