popis cyklotrasy

start Horní Jelení náměstí. D. Jelení, Korunka, Čičová, doprava 1,5 km obec Smetana, na jejím
počátku vlevo stoupání směr Kostelecké Horky, kolmo přes silnici Kostelec - Choceň do vesnice
Rájec. Zde na křižovatce vpravo po ckst 4319 ke statku Závrší. Těsně před ním opustíme ckst 4319
a odbočíme vpravo p široké polní cestě přijedeme k zadní bráně poutního místa a barokního
kostela Homol. Zde se vyfoťte pro doložení v cíli. Pokračujte strmým sjezdem na křižovatku s
hlavní silnicí. Kolmo přes ni a uvidíte ceduli jednosměrka. Nejprve krátké, prudké stoupání a po
této polní asfaltce mírným stoupáním přijedete po dvou km do obce Chleny. Dojeďte klesáním až
na hlavní silnici poblíž kostela. Zde vpravo po silnici (téměř nulový provoz) těžším stoupáním po
ckst č. 4319 do obce Chlínky. Tato obec má metály (obec roku 2004 a 2012). Stále stoupáme ještě
asi půl km na vyhlídkové místo u statku Vrbice, lavičky. Dolů do obce Vrbice kolem Zvonice a
kapličky a setrvačností vystoupáte k penzionu Pod Rozhlednou. Zde se dobře vaří, doporučuji.
Pokračujeme asi 100 m k rozhledně, výhled úžasný i na naše město H. Jelení. Vyfoťte se. Čeká Vás
sjíždění. Asi 500 m dolů na křižovatku po ckst č. 4321 a zde odbočte vlevo po ckst č. 4359 která
Vás povede klesáním u vesnice Svidnice přes hlavní silnici, kolem silážní úložiště krmiva dolů přes
obec Kozodry. Pozor! Na konci obce to svádí jet vlevo po asfaltce stále dolů. Ale ckst směřuje
rovně a přechází v šotolinu. U chatové oblasti vjedete do lesa, pozor na značení a údolím po pravé
straně nad potokem Brodec přijedete na silnici. Zde vlevo přes potok Brodec, malé stoupání a
sjíždíte na silnici vpravo k Velké Čermné. Na křižovatce vlevo do Čermné po mostě přes Orlici a
jeďte k hospodě U Hřiště. Zde doporučuji se posilnit. Točí zde výborná piva z Dobrušky
nefiltrovaný Rampušák 12°C, Měšťanský pivovar Polička a Bernarda. Zmrzlinové poháry jsou
vyhlášeny široko daleko. Pokračujte 2 km směr Borohrádek a odbočte vlevo na tzv. Šachovský alej
ckst č. 4158 a po něm spolehlivě kolem lesní studánky s mimořádně kvalitní vodou na H. Jelení.
Trasa měří rovných 40 km s převýšením 350 vm. Šťastnou a bezpečnou cestu přeje Vlad. Prudič a
celá kulturní komise našeho města.

Detail u Homole.
Vrbice

směr Chleny, Chlínky,

od Kosteleckých Horek
V případě, že od statku Závrší bude polní cesta po dešti rozbahněná jeďte do Lhoty u
Potštejna po zeleně vytečkované asfaltce. Uvidíte schodiště vedoucí na Homoli - evropský unikát.

