Trasa 8 km

Číslo …………….

Po startu v Pivnici na Kopečku se vydáte ostře vpravo po žluté PTZ (pěší turistická značka) do kopce kolem léčebny Albertinum, až na konec asfaltové
silnice. Tam dále po žluté PTZ z kopce přes betonovou lávku nad Rokytenkou, dále do kopečka, a pak okolo závory na kraj lesa, opět stále po žluté až
k silnici. Tu přejdete a z mírného kopečka stále po žluté. Pokračujte po žluté PTZ až narazíte na asfaltovou silnici. Tuto přejdete a stále jděte po žluté cca
po 3,5 km a křižujete další silnici. Kontrola K-1. Zde odbočíte po neznačené silnici doprava a po cca 1 km odbočíte mírně doprava po zelené PTZ. Další
samokontrola bude u čp. 436 u Kodytků v Kněžství. Stále po zelené PTZ březovou alejí dojdete, od K-1 cca po 1,8 km, k malému mostku přes přítok na
rybník, před hospodářským stavením, zde odbočte ostře vpravo na pěšinu a s potokem po pravé ruce, dojdete po zelené k rybníku „Dymlov“. Po jeho břehu
půjdete jen asi 30 metrů a odbočíte vlevo na travnatou cestičku a proti proudu Rokytenky dojdete měkkým terénem s kameny k dřevěné lávce. Tu opatrně
přejdete (pozor nemá zábradlí) a dále rovně táhlým stoupáním až k okraji lesa. Zde odbočíte vpravo a alejí stromů dojdete až k nové výstavbě domků nad
Albertinem. Odbočte vlevo a po silnici, kde jste šli krátce po startu se vrátíte do cíle k Pivnici na Kopečku.
Trasa 16 km

Číslo……………

Po startu v Pivnici na Kopečku po žluté PTZ stejně s trasou 8 km. ke kontrole K-1, dále po žluté PTZ na Rokytnici k Údolí Rokytenky. V Údolí Rokytenky
odbočíme vpravo po modré CTZ (cyklo turistická značka), po polní zpevněné cestě kolem lesa, dojdeme ke statku nad Kunvaldem, dále po modré CTZ
z kopce dolů odbočíte vlevo přes potok dojdete k prodejně Konzum v Kunvaldu. Lze se občerstvit v hospodě “U Křemílka“, zároveň zde bude kontrolní
stanoviště K-3 – razítko. Od prodejny Konzum je trasa vedena po žluté PTZ do Zákopanky k zastávce bus, (V-1) uveďte zde nadmořskou výšku
zastávky……….. Od zastávky pokračujte po červené PTZ, dále lesním údolím„ podél potůčku po pravé straně, přijdete k firmě Vemas. Za firmou Vemas
se napojíte na silnici po které ujdete 200m, pak odbočíte ze silnice vlevo, po prašné cestě. Dojdete ke kapličce v Žamberku, dále k řece (Divoké Orlici),
dáte se vpravo a stále rovně po nábřeží dojdete k Penzionu. Kde již vidíte cíl své trasy
Trasa 35 km

Číslo….…..……

Po startu v Pivnici na Kopečku po žluté PTZ stejně s trasou 8 km. ke kontrole K-1, dále po žluté PTZ k Údolí Rokytenky s trasou 16 km. Stále pokračujete
po žluté PTZ do Rokytnice v O. h.. V Rokytnicí v O. h., míjíte po pravé straně hospodu „Skleník“, odbočíte vpravo do areálu Domov na Stříbrném Vrchu.
V altánu kontrola K-2. Dále po modré PTZ do Kunvaldu. U Kampeličky (pošta), jdete souběžně po žluté PTZ až k hospodě U Křemílka – kontrola K-3. Dále
po žluté PTZ dojdete souběhu s modrou CTZ, po které jdete na Končiny. Zde souběžně s modrou PTZ do Klášterce n/O. V Klášterci n/O půjdete kolem
kostela. Zde je vědomostní kontrola. Uveďte mimořádnou kresbu na kostele ………………… Pokračujete dále po modré do Pastvin k infocentru. Zde se
dáte po zelené PTZ, vpravo dolů po silnici, přes most řeky Divoké Orlice. Okolo Vejdovy lípy, k rozcestníku Zbudov (Samoty). Zde vědomostní kontrolanadmořská výška……….. Odbočíte vlevo po červené PTZ, polem, lesem cca 2,5 km. Opustíte les a po travnaté cestě jděte rovně na zpevněnou cestu,
kde odbočíte vpravo. Po pravé straně míjíte ohradu s koňmi. Kolem „Smírčího Kříže“ a pily na rozcestník bus zastávky v Zákopance. (V-1) vědomostní
kontrola-nadmořská výška………... Od zastávky pokračujte po červené PTZ, dále lesním údolím„ podél potůčku po pravé straně, přijdete k firmě Vemas.
Za firmou Vemas se napojíte na silnici, po které ujdete 200m, pak odbočíte ze silnice vlevo, po prašné cestě. Dojdete ke kapličce v Žamberku, dále k řece
(Divoké Orlici), dáte se vpravo a stále rovně po nábřeží dojdete k Penzionu. Kde již vidíte cíl své trasy
V cíli vás budou čekat diplomy a občerstvení.

Přejeme šťastné kilometry.

Kontakt na pořadatele: 725 766 509

