
Popis cesty na Tábor Radost :

Do Klášterce nad Orlicí lze přijet přes Ústí nad Orlicí, Letohrad, Pastviny nebo přes
Žamberk. Případně přes Svitavy – Lanškroun – Mladkov - Pastviny. Východisko je kostel
Klášterci nad Orlicí.
Od kostela dolů po silnici k mostu přes řeku Divoká Orlice. Za mostem vlevo (proti proudu
řeky) po silnici (vpravo míjíme hospodu). Na křižovatce u Sokolovny (zrcadlo- pomníček)
odbočíme doleva a stále podél řeky, která se vlevo víc nebo méně přibližuje k silnici. Asi po
2 km přijedeme k Pile Fiedler (hromady řeziva) - pokračujeme, zatáčka do leva přes most a
za ním zabočíme doprava. Mineme parkoviště nad řekou a pokračujeme po úzké asfaltové
cestě, vpravo dole je řeka, vlevo prudká stráň lesa. Přijedeme na křižovatku za značkou
Chráněná oblast a odbočíme vlevo do kopce (mezi dva domy usedlosti, která je kolem
cesty vpravo i vlevo). Pokračujeme po lesní cestě, vpravo je potok, vlevo straň lesa, míjíme
drobné odbočky.
Po cca 1 km se na levé straně objeví malá louka, kde se vlevo obvykle skladuje
vytěžené dřevo – na konci odbočíme doprava mírně z kopce a vzápětí přes mostek
prudce do kopce.
Za dvěma prudkými zatáčkami je již objekt Tábora RADOST. Cesta je charakterem místy
polní nebo lesní, ale opatrně vyjedou auta všech kategorií. Kopec za mostkem
doporučujeme až nahoru jet se zařazeným 1. stupněm.

Místní název je SAMOTA AMERIKA.
Telefon objektu je 733 741 741 mobil.

GPS souřadnice: 50°8'8.572"N, 16°33'25.639"E

Z Brna obvykle na Svitavy, Česká Třebová - Ústi nad Orlicí, Letohrad, Pastviny, Klášterec
nad Orlicí. Lze také ze Svitav  směr na Lanškroun,  před Lanškrounem odbočit   vlevo  na
Rudoltice, za Rudolticemi odbočit vpravo na Ostrov, přes Dolní Dobrouč do Letohradu.
Vyhnete se tak České Třebové a Ústí, je to kratší méně frekventovaná trasa. Nebo také
Lanškroun, Jablonné nad Orlicí, Mladkov, Pastviny, Klášterec, což je nejrychlejší cesta.

Z Ostravy na Nový Jičín, Mohelnice, na Štíty nebo směr Šumperk (ne až do něj, v Bludově
odbočit na HK), Červená voda, Mladkov, Pastviny, Klášterec. Z Olomouce na Mohelnice, a
dále obdobně, na Mladkov, do Klášterce.
Ze Žďáru nad Sázavou: Nové Město, Jimramov, Polička, Litomyšl, Česká Třebová, Ústí nad
Orlicí, Letohrad atd.


