Sbor pro záchranu hradu Lanšperka

Podorlické putování
4.prosinec 2021

Mapky pro turistický pochod ke stažení
Pokud se z nejrůznějších důvodů nemůžete dostavit na start v Chaplin Restaurantu, a přesto se chcete vydat
na námi připravené trasy, stáhněte si mapku z našich webových stránek a vytiskněte si ji.
Na kontrolách si pak nechte mapku orazítkovat a přihlášku můžete vyplnit až v cíli (vč. úhrady startovného).
Samozřejmě jako každý jiný účastník naší akce dostanete účastenský list a perníček.
Na kontrolách se přihlášky ani startovné nepřijímají.

Sledujte prosím aktuální informace na webu a facebooku Sboru

Trasa 15 km
Ústí n.O. – U Zabitého (M) – Kozlovec (Z)
Presy (Žl) - Sv.Antoníček (Žl) – Řetová (M)
U Zabitého(M)-Andrlův chlum(Z)–Ústí n.O.(Z)

15 km
Kontrola: Andrlův chlum (od 9 hod)
Zajímavá místa na trase:
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Křížová cesta na Andrlův chlum: podle pověsti se
chudému tkalci Augustinu Andresovi ve snu zjevila
paní a přikázala mu křížovou cestu postavit. Tkadlec
ale neměl na stavbu vlastní peníze, proto zorganizoval
sbírku a tak úkol splnil. Z původní cesty postavené v
1753-5 zbylo jen jediné zastavení mezi 13. a 14.
kapličkou s letopočtem 1755 na zadní straně.
Stávajících 14 kaplí bylo postaveno v letech 1852-53.
Opraveny byly v r. 1994, kdy původní obrazy
nahradila sgrafita Zdeňka Brožka.
Andrlův chlum: vrchol nad Ústím n.O. (559 m.n.m.)
s turistickou chatou a rozhlednou. Rozhledna, sloužící
též telekomunikačním účelům, postavena r. 1996.
Turistická chata KČT pochází z r. 1940.
U Zabitého: kříž z r. 1659 připomínající smrt řezníka
Jakuba Nováka, kterého zabil býk, jehož vedl
z Řetové do Ústí na porážku. Kříž nechala postavit
jeho rodina.

Trasa 8 km:
Ústí n.O. – Kerhartice (Žl) – Andrlův chlum
(Žl) - U Zabitého (Z) - Ústí n.O. (M)

8 km
Kontrola: Andrlův chlum (od 9 hod)
Zajímavá místa na trase:
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Křížová cesta na Andrlův chlum: podle pověsti se
chudému tkalci Augustinu Andresovi ve snu zjevila
paní a přikázala mu křížovou cestu postavit. Tkadlec
ale neměl na stavbu vlastní peníze, proto zorganizoval
sbírku a tak úkol splnil. Z původní cesty postavené v
1753-5 zbylo jen jediné zastavení mezi 13. a 14.
kapličkou s letopočtem 1755 na zadní straně.
Stávajících 14 kaplí bylo postaveno v letech 1852-53.
Opraveny byly v r. 1994, kdy původní obrazy
nahradila sgrafita Zdeňka Brožka.
Andrlův chlum: vrchol nad Ústím n.O. (559 m.n.m.)
s turistickou chatou a rozhlednou. Rozhledna, sloužící
též telekomunikačním účelům, postavena r. 1996.
Turistická chata KČT pochází z r. 1940.
U Zabitého: kříž z r. 1659 připomínající smrt řezníka
Jakuba Nováka, kterého zabil býk, jehož vedl
z Řetové do Ústí na porážku. Kříž nechala postavit
jeho rodina.

