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PŘES TŘI HRADY NA KOLE
- popis trasy horská kola 26 km
START: Domov pod hradem Žampach - nádvoří
- z areálu „horní“ branou na silnici směr Libchavy
- na vrcholu odbočíme vlevo na Hlavnou
CYKLOTRASA 4072
- projedeme Hlavnou, na konci na točně vpravo, dále rovně (štěrková cesta)
- lesem po návrší dále rovně, sjezd z kopce do údolí (Vadětínský p.),
vystoupáme další kopec (Vadětín), po hraně úbočí sjezd z kopce
směr Lanšperk (POZOR vjezd na silnici II.tř)
- po silnici přejedeme řeku a želez. přejezd a odbočíme vpravo dále
po cyklotr. 4072 na hradní návrší Lanšperk
- kolem kaple pokračujeme dále po cyklotrase 4220
CYKLOTRASA 4220/“ZELENÁ“
- sjezd k obci D.Dobrouč (Kočtina)
- na rozcestí odbočíme vlevo po „zelené“ a sjedeme k silnici II.tř.
- silnici přejedeme rovně a dále pokračujeme po cyklostezce/ silnici,
přes železniční přejezd a řeku k obci Hnátnice
- za mostem odbočíme ze silnice vpravo na cyklostezku směr Letohrad
- kolem potoka na kraj Valdštejna, kde odbočíme z cyklostezky vlevo do údolí
- údolím (nezpevněná cesta / po dlouhodobých deštích značně zmáčená)
ke hrázi rybníka Šušek, dále kolem rybníka do dolního konce obce
Písečná – KONTROLA
- dále místní komunikací (zelená) projedeme obcí na náves k hostinci U Růženky
- vjezd na silnici, po kruhovém objezdu směr
Žamberk, po 150m vlevo kolem koupaliště
Kontrolní razítko:
- obcí po místní komunikací, cca po 1 km
odbočíme vlevo směr Žampach (žlutá)
ŽLUTÁ
- místní komunikací stoupáme k silnici III.tř,
po silnici dojezd k areálu domova
(vjezd spodní branou)
CÍL: Domov pod hradem Žampach - nádvoří
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