C) Klášterec n. O. – Zbudov – skrzyżowanie
tras (tablica informacyjna).
D) Klášterec n. O. – kościół – jest dość prawdopodobne, że na tym miejscu stał niegdyś
klasztor zbudowany w latach 1256 –1279.
Był to nieduży klasztor, raczej typu grodziska czy małej twierdzy. Udzielał on schronienia podróżnym przechodzącym tędy po
głównym szlaku ze wschodnich Czech przez
Pastviny, gdzie rozdzielał się w jedną stronę
w kierunku Nekořa przez Jablonné n. O. do Lanškrounu, a w drugą w
kierunku obecnego kościoła i dalej przez bagnistą dolinę i rzekę aż do
Kłodzka. Kościół jest jednym z najstarszych zabytków pod ochroną
państwa. Kilkakrotnie spłonął i był przebudowywany.
E) Pastviny – Vejdove Lipy – te zabytkowe
drzewa są najstarszymi w okolicy. znajdują
się w pobliżu starego wiejskiego dworu, później gajówki, a obecnie zagrody gospodarczej „U Vejdů“. Jedna lípa stoí przy lokalnej
drodze, a jej wiek ocenia się na 850 let. Obok
niej dożywa prastara, już bardzo spróchniała
lipa. Trzecia lipa stała niegdyś na rozdrożu
„K Sekyří“ w miejscu, gdzie dziś stoi grupa lip
(podobno wyrosłych z pierwotnej lipy).
F) Nekoř – zapora z elektrownią – projekt zapory
i elektrowni opracował
inż. J. Kruliš pod kierownictwem inż. K. Kosky.
Od początku budowy
w czerwcu 1933 roku
aż do jej ukończenia
i kolaudacji w roku 1940
nadzór budowlany prowadził inż. J. Kredba.
Zaporę realizowało kilka firm budowlanych i montażowych. Jest to ostatnia grawitacyjna,
łukowa zapora z łamanego kamienia w Czechach. Jej maksymalna
wysokość to 38,53 m, długość korony 192,7 m. Zapora miała poprawić
spływ wody, wykorzystać jej energię w elektrowni szczytowej, uchronić tereny przed powodziami, umożliwić nawadnianie pól i zapewnić
dostawy wody.
G) Nekoř – most – skrzyżowanie tras (tablica informacyjna).
H) Nekoř – wieś – przy drodze od grobli zapory w Pastvinach w kierunku Nekořa zauważyć można
dziewiętnastowieczną dzwonniczkę drewnianą obok której
rośnie Lipa Wolności z r. 1919
a pod nią kamienny krzyż upamiętniający zmarłych w czasie
zarazy. Dalej stoi przy drodze
murowana kaplica z roku 1868
poświęcona Pannie Marií.

Naprzeciw tej kaplicy, z drugiej strony
zbiornika, na Vejrově
v Šancích, stoi kapliczka Mariánská ze źródłem leczniczej wody.
Przy moście w Nekořu
zwraca uwagę figura
św. Jana Nepomucena, także z połowy XIX wieku.
I) Líšnice – teren sportowy – skrzyżowanie tras (tablica informacyjna).
J) Líšnice – miejscowość – wieś o 7 mostach i niezliczonych kładkach,
o której pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z roku 1513. W centrum
wsi znajduje się kościół pod wezwaniem św. Rodziny z roku 1869, który
zastąpił kaplicę z roku 1788, wybudowaną przy skrzyżowaniu z drogą na
Nekoř. Krzyż kaplicy stoi obecnie obok schodów kościelnej bramy. Pomník
ofiar pierwszej wojny światowej z roku 1925 uzupełniony został tablicą pamiątkową ofiar drugiej wojny światowej. Budynek Sokoła zbudowany został po pożarze w roku 1935 w ciągu 18 miesięcy przez przez mieszkańców
Líšnicy i okolicznych wsi przy dużej pomocy zagranicznych stowarzyszeń
Sokoła oraz osobistym poparciu prezydenta dr E. Beneša. Przy drodze są
też dwie kapliczki upamiętniające tragiczne wydarzenia epidemii zarazy
oraz częstych powodzi które dotykały mieszkańców. Pierwsza z roku 1803
(odnowiona w r. 2009) znajduje się wprost przy lokalnej
drodze, druga umieszczona
jest za dawną remizą strażacką
przy Korábowym Młynie. Remiza była uroczyście otwarta
13. 07. 1913 i ozdabia ją napis
„Sobie na chwałę, bliźniemu
dla ochrony“.

!

Cała trasa prowadzi po drogach terenów rekreacyjnych
o dużym ruchu samochodowym. Rowerzyści powinni zachować szczególną ostrożność, przede wszystkim na niektórych
zakrętach. W miejscach gdzie trasa pokrywa się ze szlakiem
turystycznym – piesi mają pierwszeństwo!
CENTRUM INFORMACYJNE:
Ośrodek Informacji Turystycznej Pastviny
Pastviny 32, 564 01 Žamberk
tel.: 465 637 496, (465 637 252, Urząd Gminy Pastviny)
fax: 465 637 252
e-mail: infopastviny@orlicko.cz

Wydało stowarzyszenie „Rozwój regionu miejscowości pod Ziemską Bramą“.
Tekst i zdjęcia: „Rozwój regionu miejscowości pod Ziemską Bramą“, przy współpracy Drahomíra Jindry i mgr Josefa Kvičery.
Opracowanie graficzne i profile wysokościowe: Miloš Kaválek.
Mapa: Reklamní studio Kazi. Przygotowanie do druku: Reklamní studio Kazi. Druk: GZH, s.r.o.

Trasa „Žamberská“
– jasnoniebieska
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Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

droga utwardzona, ścieżka
linia kolejowa, stacja
granica państwa
informacja, zespół zabytkowy
klasztor, kościół
kaplica / kapliczka, krzyż
zamek / ruina, pałac
muzeum, zabytek techniki
architektura ludowa, pomnik / rzeźba
parking

OPIS TRASY
Trasa „Žamberská“ – jasnoniebieska:
Opis trasy czarnej:
Przewidywany orientacyjnie czas (bez zatrzymań): 2 godz.
Zalecany rower: trekingowy lub MTB
Trudność: średnio trudna, (drogi asfaltowe kategorii
II/312, III/31116, III/31218, III/31911 i droga polna / leśna)

Opis miejsc na trasie:
A) Žamberk – ośrodek Pod Černým Lesem – początek trasy (tablica informacyjna).
B) Žamberk – miasto – malownicze miasto podgórskie leżące w dolinie rzeki
Dzika Orlica. Powstało na miejscu dawnej osady słowiańskiej przy dawnym
szlaku wiodącym z Czech do Kłodzka
i na Morawy. Pierwsza udokumentowana
wzmianka o Žamberku pochodzi z roku
1332. Ślady przeszłości to miejski zespół
zabytkowy, muzeum, cmentarz żydowski,
kościół św. Wacława oraz kilka kaplic i zabytkowych drzew. Turystów zainteresują
również wieża widokowa Tyršova rozhledna, Domek Prokopa Diviše oraz rozległy park pałacowy. Zachowała się także
w Žamberku tradycja warzenia piwa w miejscowym minibrowarze.
Sportowych emocji może zaś dostarczyć ośrodek sportowy Pod Černým
Lesem usytuowany nad rzeką. Znaleźć w nim można kąpielisko z trzema
zjeżdżalniami, jacuzzi, basenami pływackim i dla dzieci, korty tenisowe,
minigolf, bowling, plac zabaw dla dzieci, kemping i restaurację.

Miejsce
Žamberk – ośrodek Pod Černým Lesem
Žamberk – skrzyżowanie u mostu
Žamberk – skrzyżowanie przy kortach
tenisowych
Klasztorec n. O. – skrzyżowanie na
Zbudově
Klasztorec n. O. – kościół
Klasztorec n. O. – kolonia Zbudov
(540 m n.p.m.)
Pastviny – Vejdove Lípy (540 m.n.p.m.)
Pastviny – skrzyżowanie „U kanálu“
Nekoř – skrzyżowanie „U hráze“
Nekoř – most
Nekoř – skrzyżowanie „U továrny“
Líšnice – kościół
Líšnice – odgałęzienie na most
Líšnice – ogrodnictwo
Žamberk – ośrodek Pod Černým Lesem

Oznakowanie trasy
droga Havličkovym Nadbrzeżem
Orlicy biała trasa rowerowa 4074
droga kat. III/31911
drogowa trasa rowerowa 18
droga kat. III/31218
drogowa trasa rowerowa 18
droga kat. III/31218
drogowa trasa rowerowa 18
czerwony szlak turystyczny
niebieska trasa rowerowa 4076
zielony szlak turystyczny
niebieska trasa rowerowa 4076
droga lokalna
niebieska trasa rowerowa 4076
droga kat. III/31216
niebieska trasa rowerowa 4076
droga kat. III/31216
drogowa trasa rowerowa 4069
droga kat. III/31216
zielona trasa rowerowa 4073
droga polna / leśna oraz lokalna
zielona trasa rowerowa 4073
droga kat. II/312
zielona trasa rowerowa 4073
droga lokalna
zielona trasa rowerowa 4073
ścieżka rowerowa Žamberk – Líšnice
zielona trasa rowerowa 4073
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