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PŘES TŘI HRADY - ŽAMPACH - PĚŠÍ
Trasa 5 km

Trasa 15 km

Z místa startu od Altánu u hřiště Arboreta Domova pod hradem Žampach projdeme vnitřním areálem arboreta
kolem smyslového parku, památné lípy, barokní kaple sv. Bartoloměje (regionální kulturní památky na
zámeckém nádvoří), dále kolem dětského koutku informačního centra vyjdeme branou na silnici vedoucí
k Písečné (můžeme také projít horní park arboreta spodní cestičkou vedoucí k vyhlídce s ukazateli kopců
ve výhledu Orlických hor a odtud sejít dolů po schodech na silnici k Písečné). Na silnici se dáme doleva z kopce
dolů stále směr Písečná a na první křižovatce pod kopcem odbočíme opět doleva. Sejdeme z kopce po místní
komunikaci a odbočíme doprava. Po levé straně máme Mlýn čp. 35 - unikátní kulturní památku v obci Písečná.
Ujdeme 300 metrů na rozcestí s turistickým rozcestníkem, který máme po levé straně a po pravé straně máme
KONTROLNÍ stanoviště u Kovárny. Naproti kovárně je restaurovaná pískovcová socha Panenky Marie
"Kovárnické" pravděpodobně z 19. století. Dále pokračujeme po zelené TZ do středu obce bezpečnou stezkou,
která se stáčí kolem potoka "Potočnice" a vyjdeme na náměstíčku, (nebo je také možné jít stále po místní
komunikaci kolem hřiště a koupaliště přes kruhový objezd a z něho vyjít doprava přes mostek na náměstíčko).
Na náměstíčku přejdeme bezpečně silnici kolem hospody „U Růženky“ půjdeme po silnici směrem ke Stodole,
stále po zelené TZ, kde je druhá KONTROLA s občerstvením. Odtud pokračujeme po červené TZ směrem na
Žampach do Cíle v Altánu u hřiště Arboreta Domova pod hradem Žampach.

Z místa startu od Altánu u hřiště Arboreta Domova pod hradem Žampach projdeme vnitřním areálem arboreta
kolem smyslového parku, památné lípy, barokní kaple sv. Bartoloměje (regionální kulturní památky na
zámeckém nádvoří), dále vyjdeme branou na silnici vedoucí k Písečné, bezpečně přejdeme silnici
a pokračujeme cestou vedoucí nad parkovištěm po červené TZ směrem k lesu kolem „roubenek“. Projdeme
lesem stále po červené TZ a směřujeme na dolní konec Písečné, až dorazíme ke Stodole, zde je KONTROLNÍ
stanoviště s občerstvením. Dále pokračujeme po červené TZ lesní cestou přes „Pustiny“ a po návrší směrem
k Letohradu. Projdeme kolem Kaple sv. Jana Nepomuckého, sejdeme ke hřbitovu a odbočíme doprava brankou
do zámeckého parku, jdeme parkem dolů, projdeme kolem kašny, odbočíme doleva na silnici, která vede
na Václavské náměstí kolem barokního kostela sv. Václava na Václavské náměstí v Letohradě. Přejdeme
na protilehlou stranu náměstí mírně doprava a odbočíme doleva do ulice Palackého po modré TZ. Cca po 200 m
odbočíme doleva, sejdeme z kopce dolů ulicí Požárníků a pokračujeme a přejdeme naproti přes železniční
přejezd. Za přejezdem odbočíme doleva a půjdeme kolem zahrádkářské kolonie. Dojdeme na křížení
komunikací, kde odbočíme opět doleva a projdeme Lukavice částí obce Lukavice k hlavní silnici, vedoucí
z Letohradu na Žamberk, kterou přejdeme směrem k železniční zastávce Lukavice, bezpečně přejdeme přes
železniční přejezd a po místní komunikaci stoupáme k silnici nad Písečnou. Vejdeme na hlavní silnici a dáme se
vpravo směrem Písečná, po cca 100 metrech chůze po hlavní silnici odbočíme vpravo na zpevněnou cestu,
která navazuje na asfaltovou cestu, projdeme kolem vysílače vlevo s výhledem na kopec Žampach a vpravo
s výhledem na Orlické podhůří a obec Lukavici jdeme stále po hřebenu po asfaltce, která vede k silnici na
Žamberk. Přejdeme silnici do lesa a napojíme se na zelenou TZ. Vyjdeme z lesa přes louku k rybníku po levé
straně a vyjdeme do prudkého kopce nahoru, sejdeme dolu stále po zelené TZ ke KONTROLE u Kovárny.
Naproti kovárně je pískovcová socha Panenky Marie "Kovárnické" a také turistický rozcestník, rovně po silnici
dojdeme k Mlýnu čp. 35, po pravé straně, jedná se o unikátní technickou kulturní památku v obci Písečná,
od Mlýna se dáme doleva cestou nahoru po žluté TZ a stále stoupáme, po místní komunikaci, po pravé straně
máme výhled na hradní kopec Žampach, napojíme se na hlavní silnici směrem doprava a dojdeme do CÍLE
k Altánu u hřiště Arboreta Domova pod hradem Žampach.

Trasa 14 km
Start je od Altánu Arboreta Domova pod hradem Žampach – projdeme vnitřním areálem kolem smyslového
parku, památné lípy, barokní kaple sv. Bartoloměje (regionální kulturní památky na zámeckém nádvoří), dále
kolem dětského koutku informačního centra k výběhu s kamerunskými ovcemi směrem na horní park arboreta,
kde je značená červená TZ prostřední cestičkou parkem nahoru projdeme kolem Čertových kamenů, které
ztvárňují místní pověst, ale také zdejší geologické podloží. Zde projdeme zámeckou brankou, kterou na
přelomu 18. a 19. století procházeli významní majitelé zdejšího zámku manželé Lützowowi, dále přes dřevěnou
lávku do podhradí (po levé straně stojí za povšimnutí pískovcový Pranýř z roku 1693), stále postupujeme lesem
po červené TZ, která se stáčí okolo severní a severozápadní části hradního kopce se zříceninou hradu Žampach,
směrem na Hejnice. Jdeme stále po červené TZ, až vyjdeme z lesa a dostaneme se na louku, z níž máme před
sebou na severu výhled na kopec Kozinec, jehož vrchol připomíná kozí hřbet. Polními cestami v lukách, které
stoupají pozvolna na vrchol Kozinec (544 m. n. m.) dojdeme k Vyhlídce se značením kopců ve výhledu
a pokračujeme po žluté TZ velmi úzkou cestičkou po vrcholku kopce – POZOR NA NEBEZPEČNÉ SRÁZY NA
OBOU STRANÁCH KOZINCE, sejdeme prudce se svažující lesní cestou, vyjdeme z lesa a přes louky a pastviny
putujeme stále po žluté TZ do obce Písečná na místní komunikaci k prvnímu rybníku, kde se nachází první
KONTROLNÍ stanoviště s možností odpočinku a občerstvením. Odtud pokračujeme vlevo do kopce (naviguje
zde Kontrolní stanoviště) půjdeme polní cestou směrem na sever a severovýchod až vyjdeme na silnici mezi
Žamberkem a Písečnou, zde bezpečně přejdeme silnici a pokračujeme po nové asfaltové cestě do kopce,
jdeme stále po asfaltové cestě po hřebenu s panoramatickým výhledem po levé straně na Lukavici a Orlické
hory, na konci cesty po pravé straně s výhledem na kopec Žampach a Kozinec, sejdeme k hlavní silnici vedoucí
z Písečné do Letohradu, bezpečně přejdeme na polní cestu a pokračujeme po ní na jih do „Pustin”, kde se
napojíme na červenou TZ směrem doprava do Písečné. Po červené TZ dojdeme až ke druhé KONTROLE
s občerstvením a možností odpočinku, odtud pokračujeme po červené TZ směrem na Žampach do CÍLE
u Altánu na hřišti Arboreta Domova pod hradem Žampach.

…uvědom si, že člověk může žít na zemi jen v souladu s přírodou.
Proto i TY ji chraň!

Kontrolní razítka:

