CYKLOTRASA – malý okruh kolem H. Jelení
Doporučené kolo: horské, trekové
Délka okruhu : 24 km
Povrch – 98% střední – hrubá šotolina, 2% asfalt.
Prostředí: 97% lesem, 3% venkov - zástavba
Doporučený směr jízdy: proti směru hod. ručiček
Převýšení: 30 výšk. metrů (rovina)
Vyjedeme z náměstí od centrálního značení u Měst. úřadu po zelené tur. značce směr rybník
Lodrant JZ ke škole a podél školního oplocení uličkou do lesa (zelená tur. značka). Po této
značce asi po 3,5km přijedeme do prostoru „U Mařenky“, kde cesta se zelenou tur. značkou
klesá dolů. Tudy se dá projít jen pěšky lesním porostem po kraji lesa k silnici č. 35. My
cyklisté asi 100m před tímto klesáním odbočíme šikmo vlevo a po 80m přijedeme na rozcestí
(většinou rozbahněný úsek), kde se dáme vpravo, projedeme vykácenou paseku po vichřici a
sjíždíme s kopce podél bývalých rybníčků. Přijedeme asi po 500m na rozcestí s cyklostezkou
č. 4268. V pravo je asi po 100 m parkoviště na silnici č. 35 s občerstvením a udírnou
(poznáme podle hluku silnice). My odbočíme na této cyklostezce vlevo. Dovede nás nad
Jaroslavskou serpentinu, kde přejedeme kolmo silnici H. Jelení – Jaroslav, mineme
telekomunikační vysílač vpravo a hned za ním je po levé straně odpočívadlo, kde si můžeme
na zdravém vzduchu posedět. Poté přijedeme na křižovatku cyklostezek a přejedeme kolmo
tzv. Dolikovku (modře značená). Náš směr je „Drátovka“ ! Uvedeno na směrníku. Asi po
400 m na ni přijedeme a dáme se vpravo (zde i žluté tur. značení) stále po č. cyklostezky
4268. Přijedeme k závoře (na přiložené mapce žlutý vykřičník) na tachometru budeme mít
přibliţně 9 km a odbočíme vlevo po pěkné, šotolinové, mírně svažující cestě. Od závory po
0,7 km přijedeme na křižovatku lesních cest a my jedeme rovně.
Zde Varianta: Pokud se chceme v přírodě vykoupat v čisté po rašelině zbarvéné vodě,
odbočíme zde vpravo a po 100m je rybníček s odpočívadlem a stříškou při nepřízni počasí.
(žlutý vykřičník na přiložené mapce). Po té se vrátíme zpět.
Po chvíli kolmo přejedeme asfaltovou lesní cestu zvanou „DÁLNICE“ (vlevo závora) a cesta
je travnatá. V červnu jsou po jejím kraji krásné, barevné náprstníky . Měřeno od 1. závory –
po 2,6 km přijedeme k pomníku „U zabitého letce“. V srpnu 1937 zde havaroval vojenský
pilot z letiště v Hradci Králové. Za tímto pomníkem je schován další lesní rybník. Cesta se po
chvíli stočí k Z a vyjedeme k lukám s výhledem na Horní a Dolní Jelení, ke skautskému
středisku a ke starému dubu (vlevo závora). My se dáme vpravo po hrázi bývalého rybníka a
přijedeme na silnici H.Jelení – Choceň, kde se dáme vlevo a vjedeme do Dolního Jelení. Na
křižovatce se dáme vpravo a asi po 200m se silnice stočí prudce vpravo a my sjedeme ze
silnice rovně k Hájovně pana P.Rolce. Tam se můžeme podívat na divoká prasata v ohradě a
nezapomeňte jim vzít nejraději jablko. Projedeme přímo kolem hájovny a po 200m se tvrdá
šotolinová cesta stočí vlevo západním směrem a dovede nás na tzv. „Šachovský alej“. Dáme
se vpravo a sledujeme aleje vlevo. Vpravo je vojenský prostor a vstup zakázán!!! První alej
(asi po 200m) mineme a jedeme přímo (žluté tur. značení). Na druhé aleji ODBOČÍME
VLEVO na rovnou cestu, která nás dovede k silnici H.Jelení – Borohrádek. Tu kolmo
přejedeme, vlevo budeme mít oplocení lesoškolek a stále rovně za koncem oplocení sjíždíme
po cestě dolů na silnici Veliny – Borohrádek. Vyjedeme těsně u Velin – parkoviště. Po silnici
odbočíme vlevo a první asfaltovou cestou ve Velinách opět vlevo. Hned přejedeme mostek,
dáme se šikmo vpravo, přejedeme silničku do H. Jelení a stoupáme do lesa po zeleném tur.
značení, které nás bezpečně dovede k lesnímu táboru Radost, k Noře a na Horní Jelení.
Velmi pohodový okruh na odpoledne, kde se můžete v červnu bohatě občerstvit jahodami,
borůvkami, vykoupat se v lesním rybníčku, či ve Velinách a na závěr se stavit na jeden „český
jonťák“ na Radosti, či u Floriána.

Trasa na mapce vyznačena červenými tečkami. Ţluté vykřičníky jsou upoutávky.

