LÍŠNICKÝ PUCHÝŘ 2012
XI. ROČNÍK POCHODU ZA POZNÁNÍM A KRÁSAMI MÍSTNÍHO KRAJE
PĚŠKY I NA KOLECH

pořádá TJ Sokol Líšnice dne 21. 4. 2012
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 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 16 km
Ze startu od sokolovny se vydáte po žlutém turistickém značení vlevo, po silnici ve směru
proti proudu toku řeky. Na počátku stoupání silnice u malé stodůlky – sklípku, odbočíte
s turistickou žlutou značkou vpravo na místní asfaltovou cestu a pokračujete cestou mezi domky, až
přejdete most přes řeku Divokou Orlici v místní části Račovice. Na křižovatce za mostem opustíte
žlutou turistickou značku, odbočíte vpravo asfaltovou cestou stoupající „K Javoru“. Na rozcestí
u staré plané hrušně, pravděpodobně nejstaršího stromu obce Líšnice s odhadovaným stářím 247 let,
je kontrola K-1. (Stromy nejen v Líšnici, Líšnický zpravodaj č. 3/2007)
Od K-1 pokračujete dále asfaltkou do kopce lesem „K Javoru“ ke státní silnice č. 11. Silnici
zde nepřekračujete! Před silnicí zahnete vlevo na travní cestu, která vás dovede přes travnatý dolík
souběžně se silnicí k dalšímu přejezdu silnice. Státovku pozorně přejdete na proticestu a mezi poli
hlavní prašnou cestou zatáčející vlevo, mírným klesáním směřujete k lesu „Obora“. S cestou
vstoupíte do lesa, po 100 metrech na první odbočce v lese zahnete cestou vlevo a po 40 metrech
z cesty odbočíte vpravo na cestu zprvu vedoucí mladším lesem. Lesní cestou pokračujete bez
odbočení, rovně přes křižovatku hvězda-osmicestí a přímo dále, až na hlavní cestu u Leknínového
jezírka s kontrolou K-2 občerstvení.
Od K-2 jdete hlavní cestou vpravo přes hráz Leknínového jezírka a prudce vystoupáte
kopec k okraji lesa. Zatočíte vlevo na cestu podél lesa a od posedu po levé ruce již cestou mezi poli
dlouhou rovinou dojdete k Šedivci na hlavní silnici. Silnici opatrně překročíte vlevo ke křižovatce
se starou silnicí, a pod bývalým Šedivským dvorem, dnes autoservis, klesáte do obce Šedivec do
zatáčky před Šedivskou restauraci. Starou silnicí vlevo do kopečka po 230 metrech dojdete
k restauraci „Vostrá fazole“ s občerstvením a černými kozami ve výběhu. Na trasu se vracíte zpět
do zatáčky před Šedivskou restauraci. Zde ze silnice odbočíte dolů obcí po místní asfaltové
komunikaci. Cestou mezi domky klesáte bez odbočení do táhlé levotočivé zatáčky, kde po mírném
stoupání na křižovatce asfaltových cest tvaru T přejdete napříč asfaltkou na mírně vlevo protilehlou
travnatou úvozovou cestu do lesní stráně. Po cestě v lesní stráni vystoupáte na okraj pole po pravé
ruce a pokračujete dále již vrstevnicí mezi poli bez odbočování dolu či nahoru. Křižovatku cesty
k vysílači na Masnici projdete rovně a po levotočivém klesání cesty začnete opět mírně stoupat a
bez odbočování mezi poli dojdete do serpentiny státní silnice č. 11. Zahnete vpravo okrajem silnice
a hned odbočíte ze silnice vpravo na travní cestu stoupající k lesíku na kopec nad Bredůvku. Od
lesíka po travnaté cestě sestoupíte do osady Bredůvka na státní silnici a po silnici dojdete na silniční
křižovatku. Odbočíte ze státovky na silnici vlevo dolů k Nekoři. Po 240 metrech na první odbočce
ze silnice před prvním stavením odbočíte vlevo na prašnou cestu s kontrolou K-5.
Od K-5 vás cesta mezi poli bez odbočení dovede k prvním domkům obce Nekoře na místní
asfaltovou komunikaci. Asfaltkou se dáte vlevo klesáním, až dojdete na silnici před kostel a faru
v Nekoři. Po silnici jdete vlevo z kopce obcí. Můžete se občerstvit na „Náměstíčku“ v restauraci
kulturního domu po pravé straně silnice, níže v restauraci „U Vodičků“ po levé straně silnice

a nejníže před mostem v restauraci „U Zářecku“ s krytou terasou. Pokračujete přes most a na
silniční křižovatce za mostem odbočíte silnicí vlevo na Líšnici. Stoupání silnice vás dovede do ostré
pravotočivé zatáčky pod bytovkami. Zde odbočíte vlevo na asfaltovou cestu klesající mezi domky.
Dole přejdete mostek přes vodní náhon a pokračujete rovně dále pěšinou mezi plotem továrního
areálu napravo a domkem bývalé ubytovny po levé ruce, až k rohu továrního oplocení pozemku. Na
rohu odbočíte vpravo a pěšinou opět podél plotu po pravé ruce projdete loukou k lávce přes řeku.
Po lávce překročíte řeku a lesní pěšinou nakonec vystoupáte na okraj lesa. Odbočíte vpravo dolů,
cestou kolem stožáru vysokého napětí ve směru k prvním chalupám obce Líšnice. Cesta se žlutým
turistickým značením vás dovede do cíle u sokolovny v Líšnici.
V cíli je pro vás připraveno občerstvení, poseďte a nespěchejte, něco dobrého si u nás dejte,
koláčky či Sokoláka, kafčo, limču, Kamenskýho stojáka. Sokolky se snažily, na plotně
mňamky pro vás kuchtily.
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