sích. Její jméno vzniklo pravděpodobně od kdysi zde stojícího velkého jedlového lesa
E) Klášterec n. O. – sokolovna – nástupní místo (umístění informační tabule)
F) Klášterec n. O. – Ledříčkova skála – přímo u toku Divoké
Orlice se tyčí 60 m vysoká Ledříčkova skála. Podle tradice v ní
mnoho let bydlel legendární zbojník Orlických hor – Ledříček.
Je to historicky doložená postava z 1. pol. 19. století vynikající
neobyčejnou odvahou. Několikrát byl vojáky chycen a vždy
se mu podařilo uniknout.
G) Klášterec n. O. – Lusthaus
– za Pašeráckou lávkou byl
v roce 1820 postaven J. Kochem empírový lesní zámeček Lusthaus. Později byl
využíván jako hájovna. V roce 1936 vyhořel a zcela zanikl. Všeobecně se soudí, že požár založil zuřivý henlajnovec
Taiber, aby zámeček nemohl být použit za opěrný bod naší
armádě před II. světovou válkou.
H) Bartošovice – Pašerácká lávka – lávka původně zbudovaná pro potřeby dřevorubců a lesní formany svážející dřevo

J) Klášterec n. O. – Čihák – nástupní místo (umístění informační
tabule)
K) Klášterec n. O. – Čihák – osada vzniklá v roce 1679 proto, že
zde byl objeven pískovcový kámen a pro jeho dobývání bylo
potřeba získat pracovní síly. Kameníci zde byli osvobozeni od
robot a daní a svou prací v lomech zajišťovali kámen pro stavbu panských usedlostí. Název Čihák je odvozen od slova číhati
na kupce, kteří v těchto
místech přecházeli hranice se zbožím a nechtěli platit clo. Rekreační chatu v roce 1930
zakoupil Klub českých
turistů v Hradci Králové, slavnostně byla otevřena v roce 1932 a pojmenována „Hrádeček“.

!
z panských lesů. Po první světové válce zažila největší pašeráckou invazi a začala se nazývat „Pašeráckou“. Tehdy chodívali na paš vedle drobných chalupníků i školní kluci.
I) Bartošovice – Zemská brána – chráněný přírodní výtvor
a oblíbené výletní místo. Koryto řeky je zde neobyčejně divoké, zúžené, s obrovskými kameny, přes které se divoce řítící
voda tříští. Nad řekou se klene kamenný most s jedním obloukem, který byl postaven českými a italskými kameníky v letech 1901 – 1903. V roce 2004 byl celkově zrekonstruován.

Celá trasa vede po asfaltových komunikacích rekreační
oblastí se zvýšeným provozem motorových vozidel. Cyklisté by měli věnovat zvýšenou pozornost, především
v některých zatáčkách. V místech kde jde trasa souběžně vedena s turistickou stezkou, mají pěší přednost.
Všeobecné informace:
Turistické informační centrum Pastviny
Pastviny 32, 564 01 Žamberk
tel.: 465 637 496, 465 637 252
fax: 465 637 252
e-mail: infopastviny@orlicko.cz

Vydal Svazek obcí „Rozvoj regionu obcí pod Zemskou bránou“.
Text a foto Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou ve spolupráci s Drahomírem Jindrou,
Mgr. Josefem Kvičerou. Grafický design a výškový profil Miloš Kaválek.
Mapa Reklamní studio Kazi. Předtisková příprav Reklamní studio Kazi. Tisk GZH, s.r.o.
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POPIS TRASY
Trasa Petrovická – žlutá:
Popis trasy:
Předpokládaný orientační čas bez zastávek: 1,5 hod
Doporučené kolo: trekkingové nebo MTB
Náročnost: středně náročný, (asfaltové komunikace
III/3112, II/311 polní / lesní)

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA TRASE
A) České Petrovice – centrum – nástupní místo (umístění informační tabule)

nem Beirem v roce 1821. Za první republiky zde již od brzkého rána slavili
místní muzikanti Vzkříšení. Pobožnost
zde byla také sloužena na svátek Nanebevzetí Panny Marie, které je kaple zasvěcena. Postupně však kaple chátrala,
její opravy byly zahájeny až v roce 1970
a postupně dokončeny v roce 2008.
C) České Petrovice – kostel – kostel
církve římsko-katolické stojí při silnici
a je zasvěcen sv. Petru a Pavlu. Původní
stavba je z roku 1734. Na věži kostela

jsou hodiny z roku 1918 s číselníky na
tři strany věže. Ve věži jsou zavěšeny
dva zvony, úplně v horní části malý
umíráček a dole pod hodinami zvon
větší vyrobený v roce 1703 někde
u Hamburku.
D) Klášterec n. O. – Jedlina – vznikla ve
druhé polovině 18. století jako osada
lesních dělníků určených k práci v lemísto
České Petrovice – centrum
Klášterec nad Orlicí – sokolovna
Klášterec nad Orlicí – pila
Klášterec nad Orlicí – tábor Orlice
Bartošovice – Pašerácká lávka
(510 m n. m.)
Bartošovice – chata U Rampušáka
Bartošovice – Zemská brána

B) České Petrovice – kaple na Adamu – na okraji lesa kopce
Adam stojí poblíž lyžařského vleku menší kamenná kaple.
Původní dřevěná kaple byla na tomto místě postavena Anto-

silnice I., II. A III. třídy
zpevněná cesta, pěšina
železnice, železniční stanice
informace, památková rezervace
klášter, kostel
kaple, samostatně stojící kříž
hrad / zřícenina, zámek
muzeum, technická památka
lidová architektura, pomník / socha
čerpací stanice

Klášterec nad Orlicí – Čihák (580 m n. m.)
České Petrovice – centrum

označení na trase

km

čas

čas

komunikace III/ 3112
zelená cykloturistická trasa 4073

5,1

16

31

místní komunikace bez označení

1,6

8

7

místní komunikace
modrá turistická trasa
lesní cesta / naučná stezka Zemská
brána modrá turistická trasa
lesní cesta bez označení
část červené turistické trasy
komunikace II/311
červená cykloturistická trasa 4071
komunikace II/311
červená cykloturistická trasa 4071
komunikace II/311
červená cykloturistická trasa 4071

0,7

4

3

2,4

16

13

0,8

9

5

1,2

5

10

1,0

7

3

2,7

16

11

15,5

81

83

asfaltová cesta

lesní/polní cesta

