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SPORTUJ S NÁMI                                                                                SPORTUJ  S  NÁMI 
 

cyklovýletcyklovýletcyklovýletcyklovýlet 
Datum:  24. 5. 2008 
Sraz:  v 8.45 hodin u hlavního vchodu nemocnice Pardubice v Kyjevské ul.  
Cíl:  Černá za Bory – hostinec „U Kosteleckých“          
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Trasa č. 1 – 90 km 
PARDUBICE – po cyklostezce přes ul. Na Drážce směr SEZEMICE POČÁPLY kolem čerp. 
stanice Shell a dále kolem bývalých kasáren Hůrka – na konci areálu bývalých kasáren 
odbočíme vpravo přes hlavní silnici do lesa a jedeme po lesní asfaltové silničce Bělobranskou 
Dubinou, a jedeme po lesní cyklostezce č. 4193, dále už není asfaltová, ale zpevněná lesní – 
až dojedeme k silnici odbočíme vpravo – VESKA – dále lesní cyklostezkou – 
MALOLÁNSKÉ – na silnici doleva směr LÁNY U DAŠIC – dále před Lány u Dašic 
odbočíme doprava na zadní polní cestu a dojedeme až do Dašic – Dašice – po cyklostezce 
č. 4192 – PRACHOVICE – DOLNÍ ROVEŇ (v obci jedeme zadní asfaltovou spojovací 
silničkou kolem kostela až do Litětin) – HORNÍ ROVEŇ – LITĚTINY – po cyklostezce 
č. 4268 kolem požární nádrže Mlýnský rybník po polní cestě k lesu – dále pokračujeme po 
lesní cestě kolem rybníku Lodrant (souběžně po cyklotrase č. 4268 a ZTZ) až se dostaneme 
k hlavní silnici č. 35, obezřetně přejedeme a dále pokračujeme lesní cestou až k JAROSLAVI 
– stále pokračujeme lesní cyklostezkou č. 4268 až na ŽTZ a pokračujeme cca 1,5 km 
souběžně se ŽTZ stále po cyklostezce č. 4268 na MTZ a dále na ZTZ přes Čertův dub a po 
ZTZ dojedeme až do CHOCNĚ.  
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V Chocni vyjedeme u řeky Tichá Orlice – stále podél řeky proti proudu, napojíme se na 
hlavní silnici a zhruba po 300 m pak odbočíme vpravo do parku a napojíme se na ŽTZ kolem 
nádraží stále po ŽTZ až pod vrcholek Chlum a zde odbočíme vlevo a následně po krátkém 
úseku vpravo a na rozcestí silniček opět vpravo po asfaltové silničce dojedeme až znovu ke 
ŽTZ a dojedeme až do PODRÁŽKU, pokračujeme dále do Vysokého Mýta po ŽTZ kolem 
rybníku Chobot přes VINICE – VYSOKÉ MÝTO – Vraclav – Stradouň – Opočno – Uhersko 
– Čeradice – Platěnice – Moravany – Kostěnice – Hostovice – Žižín – Černá za Bory – 
Pardubice   
 
Trasa č. 2 – 71 km 
PARDUBICE – k JAROSLAVI – stále pokračujeme lesní cyklostezkou č. 4268 až na ŽTZ 
a pokračujeme cca 1,5 km souběžně se ŽTZ stále po cyklostezce č. 4268 na MTZ (až sem 
stejně – viz trasa č.1) a zde odbočíme vpravo po MTZ do Dobříkova – Zámrsk – Janovičky – 
Radhošť – Sedlíšťka – Uhersko – Čeradice – Platěnice – Moravany – Kostěnice – Hostovice – 
Žižín – Černá za Bory – Pardubice   
 
Trasa č. 3 – 48 km 
PARDUBICE – kolem rybníku Lodrant až se napojíme na ZTZ (až sem stejně – viz trasa č.1), 
tak odbočíme vpravo a po ZTZ dojedeme až do Uherska – Čeradice – Platěnice – Moravany – 
Kostěnice – Hostovice – Žižín – Černá za Bory – Pardubice   
 
Občerstvení: Jaroslav, Dobříkov, Choceň, Vysoké Mýto, Stradouň, Uhersko, Moravany, 
Černá za Bory   
 
Všechny trasy vedou převážně po silnicích III., II. tříd a místních komunikacích a polních 
i lesních cestách. Trasy jsou vhodné pro všechny kategorie kol (méně vhodná pro silniční 
kola).  
 
Doporučení vedoucího: 
Vhodné sportovní oblečení, cyklistická přilba a základní nářadí na kolo. 
 
Trasy připravil a výlet vede: Jiří Ehrenberger   -  tel.: 732952829 
       - e-mail: J.Ehrenberger@seznam.cz 
 
Možno trasy individuálně upravit  po dohodě s vedoucím výletu a možnost jet delší trasu 
v kombinaci s vlakem např.: Pardubice – Choceň na kole 40km a Choceň – Pardubice 
vlakem i s kolem!  
Popřípadě se dá jet z jakékoliv stanice na železničním koridoru i s kolem osobním vlakem 
(Choceň, Sruby, Dobříkov, Zámrsk, Sedlíšťka, Uhersko, Moravany, Kostěnice) 
  
 
Přihlášky přijímá:  DAGMAR EHRENBERGEROVÁ, tel. domů 466 260 913, do práce 466 
670 410-412 (ústředna), kl. 217, e-mail do práce: ehrenbergerova@szs.pardubice.cz 
Přihlášení účastníci obdrží na startu podrobnou mapku s barevně vyznačenými trasami dle 
propozic. 
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