CHORNICKÝ VANDR – CYKLO 46 KM - TERÉNNÍ

Ze startu se vydáme po modré turistické značce směrem na rozcestí Pod Hušákem. Zde
protneme hlavní lesní cestu a stále pokračujeme po modrém turistickém značení přes Přední
Arnoštov až na jeho konec, kde se napojíme na červené turistické značení. Po hřebeni dojedeme
až do Moravské Třebové. Zde se na silnici, na které jsme vyjeli, dáme doleva a přejedeme přes
kruhový objezd směrem do centra města. Projedeme kolem Lidlu a za mostkem místního
potůčku odbočíme vpravo na Knížecí louku (in-line a cyklo stezky). Tu projedeme směrem
k zámku. Po výjezdu na silnici pak odbočíme vlevo (před silničním mostem), kdy podjedeme celý
zámek, na konci silnice se vydáme vpravo. Po místní komunikaci projedeme obcí Linhartice, po
protnutí silnice č. 371 pokračujeme dále rovně až po křižovatku komunikací, kde se dáme vlevo a
dojedeme do Gruny. Ještě před obcí (křižovatka k zemědělskému družstvu a hlavní silnice)
odbočíme vpravo, kdy se po místní spojovací cestě dostaneme mezi domovní zástavbu, kde
odbočíme opět vpravo. Téměř na konci silnice odbočíme vlevo mezi domy a po lesní cestě
pokračujeme v přímém směru na Žipotín. Cca 300 m před Žipotínem se dáme na křižovatce
lesních cest doleva a dále se držíme vpravo. V Žipotíně pak odbočíme doprava, projedeme mezi
domy (bílý a červený) a vjedeme v přímém směru do lesa. Dojedeme na cestu žlutého
turistického značení, po níž se dáme směrem vlevo, na další křižovatce lesních cest odbočíme
vpravo. Projedeme kolem krmelce a odbočíme druhou možnou cestou vpravo. Touto cestou
dojedeme k Bohdalovu, který projedeme, v Pěčíkově odbočíme vlevo. Po silnici č. 644 dojedeme
do Vranové Lhoty, kterou po hlavní silnici projedeme, za obcí na silniční křižovatce odbočíme
vpravo, kde se napojíme na žluté turistické značení. (Zde možnost před vysokým kopcem vydat
se cestou vlevo po pravém břehu řeky – červená barva v mapě - mírnější stoupání, kdy se na
jejím konci napojíme na hlavní lesní cestu a pokračujeme vlevo). Nad Novou Rovní pod
vrcholovým bodem odbočíme vlevo, na konci této cesty opět vlevo, kde se napojíme na hlavní
lesní cestu. Na konci této cesty odbočíme vpravo a sjedeme podél říčky do obce Vrážné, kterou
projedeme, na křižovatce silnic odbočíme vpravo směrem do obce Chornice. Dojedeme do
centra obce, do cíle.
V případě nouze volejte: 608642594 nebo 777584044.

