CYKLOTRASA - NA STŘÍBRŇÁK
Doporučené kolo: TREKOVÉ, HORSKÉ
Délka okruhu :
60 km
Obtížnost: lehká
Povrch : 50% šotolina, 50% asfalt.
Prostředí: 60% lesem, 40% louky,
Převýšení: 80 výšk. metrů (rovina)
Nadmořská výška: 230 – 310m.n.m.
Doporučujeme tuto trasu jako celodenní výlet. Na trase je mnoho zajímavých míst a pokud si
tuto trasu projedete, jistě se do hradeckých lesů budete rádi s kolem vracet. Hluboké lesy,
lesní rybníky, dobře značené cyklostezky, příjemné restaurace, památky a rovinatá krajina
jsou zárukou pro lidi všech věkových a výkonnostních kategorií a pohodové jízdy na kole
mezi Chocní a Hradcem Králové, jejíž průsečík je právě oblast Horní Jelení.
Vyjedeme z náměstí od centrálního značení u Měst. úřadu po cyklostezce č. 181 směrem na
Borohrádek. Jakmile vjedeme do lesa, odbočíme po 200m ze silnice na lesní silničku do
Velin, kde stojí za prohlídku dřevěný kostelík sv. Mikuláše.
Viz http://www.hrady.cz/index.php?OID=854
Sledujeme stále stezku č. 181, která nás na začátku Starých Holic odvede do kopečka vpravo
a na železničním přejezdu podél kolejí vlevo nahoru do Koudelky a Poběžovic. Přejedeme
kolmo silnici do Holic a projíždíme celé Poběžovice až k lesu u silnice na V. Chvojno. Zde
doporučuji jet variantu značenou na mapce zeleně, po zelené tur. značce. Lesní cestou ihned
vlevo a přes park ve Vysokém Chvojně, kde po výjezdu z parku se vrátíte asi 150 m na
křižovatku a budete pokračovat po č. 181 . Nebudete litovat. Po výjezdu z V. Chvojna
severním směrem přijedete po 1km k hájovně, kde odbočíte vlevo na západ a tato lesní silnice
Vás zavede do Bělečka, kde projedete kolem nádherných moderních roubenek. Vyjedete malý
kopeček, přijedete k lesu a jste na lesní asfaltce zvané „Hradečnice“. Po chvíli najedete na
nový hlazený asfalt, (sportovní cesta pro kolečkové bruslaře). Buďte proto opatrní a
tolerantní. Bruslaři nemají takovou možnost brzdění jako cyklisté. Podél lesního hřbitova
přijedete na kraj Hradce Králové a u 1. bus zastávky (značení) se dáte vpravo na cyklostezku
č. 4197, která Vás dovede na známý rekreační rybník STŘÍBRŇÁK. Koupání,
občerstvení. Pokračujeme lesem a po levé straně mineme pamětní kámen, kde v minulosti se
dva bratři kvůli kravičce, kterou vedli z trhu zabili. Kolem písníku vjedeme na silnici do
Bělče. Zde je krásný pomátník Mistra Jana Husa a restaurace U Hušků, kde se vaří pivo.
Odtud pojedeme po nefrekventované silnici do Krňovic, kde je příjemná vodácká restaurace
a „podorlický skanzen“. Určitě stojí za prohlídku. http://www.mavlast.cz/top-turistickecile.krnovice---skanzen
nebo http://www.krnovice.cz/
Od skanzenu pokračujeme dál po této cestě na JV a přijedeme po ní stále po kraji
lesa, proti proudu s vyhlídkou na řeku Orlici, na Suté Břehy k hájovně – rozcestí je nad nad ní
na kopci. Odtud pojedeme po nové lesní asfaltce vlevo, jižním směrem a po 2,8km přijedeme
na silnici a odbočíme vlevo k hájovně v Jezovinách. (vlevo Tyníště, vpravo V. Chvojno). U
hájovny odbočíme ze silnice vpravo a po 600m vlevo (značeno). Tato cesta nás zavede po
2,2km do Nové Vsi kde sjedeme k restauraci u rybníka (značeno). Po cestě po kraji rybníka
a rekreačních chat vjedeme na hráz, na cyklostezku č. 4158 a pojedeme vpravo přes hráz a do
strmého kopce na rozcestí 1km. Zde jedeme přímo lesem kolem hájovny (vyhlídka na
Žďárský rybník vpravo) a na rozcestníku odbočíme vlevo na č. 4161. Sjedeme s kopce přes
železniční trať do Žďáru. Zde je pěkná restaurace Hornojelenského občana pana Starce ml. A
je povinností jeleňáků se na jedno stavit. Po silnici dojedeme do Borohrádku 2km a kolem
fotbalového hřiště nahoru ke dvěma žel. přejezdům stále rovně západním směrem na novou
cyklostezku do Velin, která vede nad Pilským rybníkem. Z Velin nejraději pojedeme po tur.
zeleném značení na Horní Jelení a z lesa vyjedeme v oblasti „Nory“.

