ze Svitav přes Kozlovskou rozhlednu na H. Jelení
Zkuste si projet na kole tuto trasu. Budete překvapeni nádhernou
krajinou a čistou přírodou. Z Chocně jeďte přímým vlakem Brňákem do
Svitav. V pohodě stačé v 11:25 h. Přeprava kol v posledním vagoně. Od
nádraží sledujte modré tzn. Přes náměstí přijedete ke Svitavskému
rybníku a za ním krybníku Rosnička. Souběžně s modrou tzn. vede i naše
cyklostezka. Projedete kolem přírodního fitnes do lesa a přijedete k
památníku včelích matek.

zde je i rumpálová studna s kvalitní pitnou vodou. Pokračujte stále po modré
tzn. až k silnici č. 35. Kolmo ji s opatrností přejděte a asi 100 m přes pole k
rozcestníku ve Starém Valdeku. Najedete na ckst č. 1033 a po 1,5 km po 4025, stále
společně s modrou tzn. přijedete k rozcestníku Psí kuchyně nad Semanínem - 450
mnm. Zde jeďte vlevo po zelené tzn. souběžně s ckst č. 4047 a začne tvrdší 1,5 km
stoupání na Kozlovský kopec 603 mnm, nejvyšší místo této trasy. Odtud pohodově
po červené tzn. pohodlně ke Kozlovské hájovně, kde vyjedete z lesa do otevřené
krajiny s dalekými výhledy. po 1,5 km po nefrekventované silničce určitě odbočte
vpravo 100m k turistické chatě, restauraci a rozhledně Maxe Švabinského.

Mají zde výbornou kuchyni a Velkopopovického Kozla 11°. Odtud
sjeďte zpět na silničku a odbočte vlevo dolů do Kozlova po ckst č. 4145.
Nezapomeňte si prohlédnout chalupu M. Švabinského, dřevěnou kapli,
rybníček s vodníkem a příjemmnou domácí hospůdku U Sitařů
Telefon:+420 604 180 336. Raději si z hora zavolejte zda mají otevřeno.

ckst Vás povede nad roklí potoka Zlatý pásek a po 2 km přijedete k
turistickému odpočivadlu u hřbitova s jedinou podhlednou v republice. Při
dobré viditelnosti je z ní vidět Kralický Sněžník, Sněžka, Bezděz, celá
Vysočina atd. Pokud by jste se sem dostali v zimě, jsou tu projety rolbou
překrásné, pohodové, běžkařské stopy. Pokochejte se zde krajinou.

Sjeďte velkou serpentinou do Svinného a po úzké místní komunikaci v
závěru vísky je na ckst místní hospůdka. Vjedete po drsnější lesní cestě do rokle
Svinenského potoka a po levé straně je Pecháčkova studánka a na soutoku
Zlatého pásku a Svinenského potoka je protipovodňový poldr. Vjedete na silnici
vísky Člupek vlevo a po 150 m odbočte vpravo. Krátkým stoupáním přijedete k
osadě Pudilka, opět s nádhernými výhledy. Následuje víska Vlčkov

kterou projedete a s menším lehkým stoupáním přijedete ke křížku s
nádherným výhledem do údolí Litomyšle. Po rovině přejedete přímo křižovatku
do H. Sloupnice, kde si všimněte po pravé straně překrásné budovy místní školy
a Sokolovny. Zde končí ckst 4145 a až do Chocně je ckst č. 182. Odtud je to už
kousek po nefrekventované silničce přes Chotěšiny, Vračovice a Zálší a Kosořín.
Zde se můžete vyhnout silnici odbočením vlevo kolem fotovoltajické elektrárny
a chatovou oblastí pohodlně do Chocně. Tato trasa má nádherných 45 km.
Šťastnou cestu s kolem pro život přeje Vladimír Prudič.

