Délka:

ČASOVKA NA KOLE – vyzkoušejte si svoji kondici.
40 km
Takto byla tato trasa několikrát projeta a dne 16.7.2009 změřena na čas. Kdokoliv si
tuto trasu může projet, sám si změří čas a dostaví se na OU k slečně B. Novákové a ta
mu zde na webu Měst. Ú. čas zaznamená. Myslím si, že čas pod 2 hodiny je skvělý. Pod
1:30 hod. už vyžaduje trochu tréninku. Nejde tady o jakékoliv závodění. Váš čas nikdo
kontrolovat nebude. Pro některou skupinu obyvatel i čas 3 hod. a více, bude skvělý
protože se zůčastní a udělají něco pro svoje zdraví.

Trasa:

Horní Jelení 19:10, jižním směrem z náměstí po (4195) přes „dálnici“ na turistický
rozcestník. Vlevo po žluté turistické na Drátovku, kde se napojíme na (4268) kolem pomníku
partyzána. 19:38, dolů po lesní asfaltce do Chocně náměstí 19:45. Pozor, cyklostezka před
Chocní z asfaltky odbočuje vlevo po kořeny pokryté stezce zároveň s turistickou zelenou
zn.!!!! Vede tunelem pod koleje. Tam dejte pozor by jste se nepraštili do hlavy. Tunel je
dost nízký!! Dále vlevo přes dřevěnou lávku nad řekou na náměstí, po silnici do Běstovic a
v Bošíně doleva a hned do prava lukami kolem rybníku k postolovskému jezu, přes mostek
Tiché Orlice a kaštanovou alejí (červená tur. zn.) rozcestí 20:00 (vevo Újezd – vpravo
Plchovice) přímo do Plchůvek. Před kolejemi u turistického rozcestníku vpravo kolem
hájovny a miniobory s daňky na Korunku. Přímo kolem nádraží Čermá nad Orlicí v zatáčce
jedeme přímo lesní stezkou k hájovně , přímo přes cestu kolem malého rybníčku do Čermé
(4164) a kolem hřiště (pro unavené naproti je skvělá hospoda s dobrým pivem) po silnici do
Borohrádku náměstí 20:17, po nové cyklostezce do Velin 20:27, odtud na Horní Jelení po
zelené turistické značce kolem „Nory“ 20:40. Mezičasy jsou orientační !!!

Čistý čas:

1:29:45 hod. Prudič Vladimír přeje šťastnou, převážně lesní jízdu bez defektu.
Níže trasa vyznačena na mapě. Doporučuji horské kolo.

