CYKLOTRASA – Přes Hvězdu
Doporučené kolo:
jakékoliv
Délka okruhu :
14 km
Obtížnost: lehká, vhodná pro děti s doprovodem
Povrch –50% střední – hrubá šotolina, 50% lesní asfalt.
Prostředí: 80% lesem, 20% louky,
Převýšení: 40 výšk. metrů (rovina)
Nadmořská výška: 275 – 310m.n.m.
Vyjedeme z náměstí od centrálního značení u Měst. úřadu po žluté tur. značce východním
směrem, kolem kostela dolů s kopce. Před čističkou odpadních vod odbočíme vlevo přes luka
do lesa – 2 km. Ihned na kraji lesa odbočíme vpravo na pěknou, tvrdou, šotolinovou cestu,
východním směrem. Po 700m přijedeme na křižovatku lesních cest. Vpravo je hlavní cesta
k hájovně pana P.Rolce, vlevo vojenský prostor a my jedeme ROVNĚ po „kačírkové“ cestě
a po 300m přijedeme k oplocení lesoškolek a pojedeme VLEVO. Asi po 400 m je vlevo
velký krmelec a za ním odbočíme VPRAVO a po 300m je vlevo malý rybníček. U něj
odbočíme opět VPRAVO jižním směrem a přijedeme u lesoškolek k silnici (vlevo Čermná,
vpravo D. Jelení). Tu přejedeme kolmo (pozor 2 závory) a najedeme na pěknou lesní
asfaltku. Po chvíli křížíme modré značení (vlevo rybník Pecák, vpravo Rousínov), přejedeme
potok a jsme na silnici – závora (vlevo na Choceň – vpravo D. Jelení). Odbočíme VLEVO a
po 150m ze silnice VPRAVO opět na pěknou lesní asfaltku, značena jako cyklostezka č.
4186 po níž přijedem k rozcestí u rybníka „Svatba“. Stále pokračujeme mírným stoupáním
po této asfaltové lesní cestě přes 1. závoru, pak přes druhou závoru (dají se objet vpravo
příkopem) na rozcestí s cestou se značením cyklostezky č. 4195 a se žlutou a modrou tur.
značkou (Dolíkovka). Odbočíme VPRAVO a toto značení nás dovede po necelém km na
náměstí v Horním Jelení. Pokud chcete vidět panorama Orlických hor musíte před hřbitovem
odbočit 100m k hájovně. Nová zástavba Bohužel brání překrásnému výhledu.
Tento okruh je rychlý a průměrný cyklista ho zvládne 20km/hod rychlostí. Je vhodný
celoročně (pokud není sníh) a i za horšího počasí. Je vhodný pro rodiny s dětmi. Ve správný
čas najdete dostatek, jahod, borůvek,malin, ostružin i hub. Dle mapky můžete krátce odbočit
na několik lesních rybníků se vykoupat. Ve velkém vedru vede převážně příjemným stínem.

