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.

Trasa 32 km
Ze startu od sokolovny se vydáte po silnici vlevo, s řekou po pravé ruce, až k autobusové
zastávce. Zde odbočíte ze silnice vlevo na asfaltové prostranství a přes něj rovně za nosem na
asfaltovou cestu vpravo, vedoucí přímo k domkům u lesnaté stráně. Před roubeným domkem
zahnete cestou vpravo a kolem domků pod strání projdete ke stodole s přístřeším, kde odbočíte
ostře vlevo cestou vzhůru. Stoupáním „Stejskalovou“ strání se otvírá hezký výhled na střed Líšnice.
Vystoupáte na vrcholovou louku nad lesem a odbočíte vpravo na luční cestu. Nad lesnatou strání
vás cesta vede ve směru ke stožáru bývalého televizního vysílače a vlevo stoupáním do kopce
kolem obřího kravína po pravé ruce až k vodojemu. Před vodojemem odbočíte vpravo a jdete cestou
nad objekty kravína na silnici. Silnicí vykročíte vlevo 80 metrů k první odbočce ze silnice na
asfaltovou cestu. Půjdete vlevo, asfaltkou kolem domků horního konce Líšnice. Za posledním
stavením vás asfaltová cesta svede ke konci lesního dolíku, který serpentinou překročíte a stoupáte
mezi poli na křižovatku pod lesem „Borek“. Z asfaltky odbočíte na prašnou cestu vpravo, stoupající
krajem lesa k další asfaltové cestě zvané „Křížová cesta“. „Křížovou cestou“ se vydáte vlevo a
vzdalujete se od lesa „Borek“. Přejdete návrší nejvyššího místa katastru obce Líšnice a kolem
osamocené břízy s „Božími muky svatého kříže“ dojdete na křižovatku cest s kontrolou K-1
občerstvení. (8:30 – 12:00)
Od K-1 jdete vpravo orbou pole do zatáčky cesty u rostlé břízy pod kopcem. Cestou dále
směřujete k silnici. Po silnici jdete vlevo 50 metrů, tam odbočíte ze silnice vpravo na asfaltovou
cestu klesající za „Autocampingem“ k domkům obce Pastviny. Na první křižovatce asfaltky před
lesíkem zahnete cestou vpravo dolů. Asfaltkou procházíte mezi chalupami bez odbočování až nad
stodolu s výběhy ohradníků, do ostré levotočivé serpentiny stoupání cesty na okraji lesa. V
serpentině z asfaltové cesty sejdete vpravo, přímo na lesní cestu, se kterou obejdete zátoku
„Pastvinské přehrady“a vystoupáte na silnici v místech prodejny a servisu komunální techniky. Po
silnici sešlápnete vpravo dolů ke kontrole K-2 u bývalé restaurace před silničním mostem
v Pastvinách. (9:00 – 13:00)
Od K-2 pokračujete za restauraci, cestou podél vodní plochy přehrady. Za poslední chatou
v lesní stráni po levé ruce jdete již lesní pěšinou. Pomalu stoupáte na lesní ostroh s výhledem na
protibřeh. Dále překročíte potůček a kořenovou pěšinkou vystoupáte až na horní plošinu lesa.
Vyšlapaná cestička vás lesní strání dovede na cestu, jdete vpravo a před počátkem stoupání cesty do
kopce, odbočíte vpravo na lesní cestičku. Po ní dojdete k první chatě nad bývalým lomem.
Nespěchejte, sejděte si pod chaty k okraji strže, je zde hezké pokoukání, buďte ale rozumní a opatrní
ve svém počínání. Jdete pod druhou chatu po levé ruce, „Vaňkovku“, za ní zahnete vlevo dolů na
cestu k okraji lesa. Cestou bez odbočování procházíte lesem kolem osamocených chat do chatové
kolonie v Klášterci nad Orlicí, kde vystoupáte na z kopce vedoucí asfaltku. Asfaltovou cestou jdete
vpravo dolů na silnici ke kostelu s tajemnými bytůstkami na venkovních zdech. Silnicí pokračujete
vpravo dolů na most přes řeku. Za mostem jdete silnicí vpravo k restauraci „Kovárna“, zde opustíte

silnici, odbočíte vlevo stoupáním místní komunikace sídlištěm „Na čerťáku“. Nad posledním
domem po levé ruce v místě křižovatky, odbočíte ze silnice vlevo do lesa. Lesní pěšinou dojdete ke
skalisku tajemnému, „ Čertovy kameny“ zvanému. Přišli jste na pochod, na nás jste byli hodní,
čerti dnes nemají důvod, odnést vás do pekla k ohni. Pod kameny pěšinou vpravo z lesa vyjdete, k
zatáčce asfaltky dojdete. Asfaltkou jdete vlevo dolů na silnici a po silnici vlevo klesáte serpentinou
do vsi na křižovatku „U pomníku“. Odbočíte silnicí vpravo a vzápětí hned opět vpravo na
asfaltovou cestu, do kopce se zvedající k chalupám. Procházíte mezi domky cestou po vrstevnici
kopce a bez odbočování kopírujete rovnoběžně silnici pod vámi až k lesu po levé ruce. Stoupáním
oblouku cesty obejdete dům po levé ruce a bez odbočení dále stoupáte, kdysi asfaltovou cestou,
prostředkem pastviny s výběhy, k hornímu lesíku a dále vpravo nad les na náhorní louku s
pastvinami. S cestou se stáčíte mírně vlevo a dále rovně ve směru prvních chalup osady „Jedlina“
dojdete na silnici. Po silnici se vydáte vlevo a projdete celou osadu až k poslednímu stavení či
dvoru, napravo cesty stojícímu. Tady opustíte silnici, odbočíte vlevo na prašnou cestu, podél
elektrických sloupů k lesnímu ostrůvku směřujete. U zatáčky vpravo procházíte kdysi ostře
střeženou palebnou linii hraničních bunkrů a rovinou cesty dojdete ke konci na příčnou cestu.
Odbočíte vlevo k osamělým stromům podél cesty a níže cestou klesáte k lesíku. Stáčením cesty
napravo loukou dojdete k silnici. Po silnici jdete vlevo, postupně klesáte osadou „Čihák“ ke
kontrole K-3 ve výčepu chaty „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 pokračujete po silnici dolů 250 metrů, tam odbočíte ze silnice vlevo na prašnou
cestu a stoupáte kolem lesa po pravé ruce. S cestou vpravo se stáčející vstoupíte do lesa a vpravo,
hlavní lesní cestou klesáte bez odbočení s lesní roklí po pravé ruce až do levotočivé pravoúhlé
zatáčky. V zatáčce odbočíte ostře vpravo dolů horší cestou a za potokem opět vlevo cestou klesající
do údolí k řece „Divoké Orlici“. Podél řeky proti proudu dojdete k „Pašerácké lávce“. Lávku
přejdete a za lávkou vyšlápnete cestou vpravo mírně do kopce k první křižovatce. Odbočíte vlevo,
cestou do pořádného kopce. Již mírnějším stoupáním procházíte palouk s hájovnou po levé ruce,
kdy na východu z lesa se vám otevře vrcholový prostor pastvin „Ameriky“. Loukou sejdete napravo
k prašné cestě, jdete vlevo, cestou dolů k mladé „Anežské lípě“ s posezením. U lípy odbočíte
vpravo z cesty na louku a projdete cestou kolem mini-rybníčku k táborové osadě. Cesta vás vede
vlevo dolů pod osadu a lesem klesáte na údolní asfaltovou cestu, kterou překročíte na cestu do
protistráně. Krkolomnou lesní cestou vystoupáte na vrcholový hřeben nad osadou „Potoky“, kde
nádherné výhledy do kraje počínají. Prašná cesta vás po hřebenu dovede na asfaltovou cestu, kterou
se dáte vlevo a klesáním asfaltky pokračujete bez odbočování po táhlém hřebeni, z části i panelovou
cestou ke stožárku vysílače. Klesáním cesty projdete bývalými kasárnami s bytovkami po levé ruce
do údolí na silnici ve „Zbudově“. Silnicí jdete vlevo, na silniční křižovatku před prodejnu
„Konzum“. 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.
Odbočíte po silnici vlevo, projdete kolem autobusové zastávky až před mírnou klesající silniční
zatáčku, kde silnici opustíte vpravo, cestou stoupající mezi poslední domky „Zbudova“. Cesta se
stáčí vpravo do kopce nad domky a luční cestou kolem „Božích muk“ vystoupáte na náhorní hlavní
cestu. Zahnete po hlavní cestě vpravo a bez dalšího odbočení dojdete mezi poli na křižovatku cest,
přes kterou pokračujete přímo cestou kolem osamoceného stavení „Severýnů“, již po zelené
turistické značce, směřující přes les „Sekýří“ k označníku v „Zákopance u kříže“. Hlavní přímou
cestou lesem „Sekýří“ procházíte až ke konci velké paseky po pravé ruce. Zde opustíte odbočující
turistickou zelenou značku a po přímé hlavní cestě pokračujete rovně, blíže k východu z lesa. Na
poslední lesní křižovatce cesty, asi 150 metrů před východem z lesa, odbočíte z hlavní přímé lesní
cesty pravoúhle vlevo. Projdete místy, kde ještě v nedávné minulosti byla lesní školka s pěstováním
nových stromků. Cesta vás vyvede na okraj lesa „Sekýří“, kde kolem „reklamních hafanů“ dojdete
na silnici, kterou opatrně příčně přejdete na asfaltovou cestu ke kontrole K-4. (9:30 – 17:30)
Od K-4 cestou pokračujete dál na křižovatku pěticestí v osadě „Polsko“. Projdete ji rovně
třetí cestou vpravo a s asfaltkou mezi stodolou a chalupou sejdete do dolíku. Odbočíte z cesty

vpravo na louku a travnatým údolím jdete k lesu, kde vstoupíte cestičkou napravo do lesa a lesem
vystoupáte pod krmelcem na hlavní příčnou cestu. Odbočíte vlevo, hlavní lesní cestou z kopce dolů
k bývalé studánce po levé ruce a přes potok s cestou vystoupíte z lesa. Teď již travnatou cestou
scházíte k lesu a lesní cestou sejdete „Táhlým kopcem“ do údolí „Katova dolu“. Bez odbočování
přejdete dvakrát potok a dále hlavní cestou přes mostek pokračujete údolním paloukem “Babiny“,
až ke starému ovocnému stromu. Tam s cestou zahnete mírně vpravo pod lesnatou stráň se starým
včelínem a vyjdete na asfaltovou cestu z „Němcova kopce“ vedoucí. Asfaltkou klesáte vlevo dolů a
podél lesa za družstevním areálem dojdete na jeho konec v pravoúhlé zatáčce u mostku potoka.
Z asfaltky odbočíte vpravo na pěšinu s potokem po levé ruce a dále přes louku dojdete k sokolovně,
cíli vašeho putování.
Hezky jste se prošli, 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

