Kolo pro život - Železné hory
Popis trasy
Do rodiště vynálezce lodního šroubu Josefa Ressela a operní zpěvačky Dagmar Peckové zveme
každého, kdo rád jezdí na horském kole. Na věku a výkonnosti nezáleží...

Klasická biková trasa, která patří k těm náročnějším. Vede totiž těmi nejkrásnějšími místy
Chrudimska a právem je nejoblíbenější a největší akcí Pardubického kraje. Užijete si ryze bikový
profil, který vede Chráněnou krajinnou oblastí Železné hory a na mnoha místech ho zdobí poklidný
tok řeky Chrudimky s několika osvěžujícími brody, dozrávajícími sladkými plody v sadech, vousatými
klasy kukuřice a červenými bobulemi jeřabin podél prosluněných cest. Hned po startu nebudete
ochuzeni o tradiční sjezd Širokých schodů, který je možný absolvovat v sedle kola nebo pěšky
s kolem v ruce. Profil je hodně jezdivý plný zajímavých technických pasáží, dlouhých výjezdů a
sjezdů. Je třeba dobře rozvrhnout síly a zvláště při jízdě dolů být opatrný. Během jízdy vystřídáte
všechny druhy povrchů včetně kořenů, kamenů i vody.
Destinace Východní Čechy

65 km | 4 hodiny

Trasa

Povrch
Typ
aktivity

Horská kola

Filmová místa v okolí
Dívka na koštěti: , GPS: 50.023402,15.765094
Dívka na koštěti: , GPS: 50.038198,15.778462
Dívka na koštěti: , GPS: 50.036863,15.773642
Spalovač mrtvol: , GPS: 50.019776,15.776929
Spalovač mrtvol: , GPS: 50.020486,15.777015
Za krásou koní i Železných hor.: , GPS: 49.946559,15.670003

Příběhy, které se odehrály v okolí
Vzhůru k nebesům: , GPS: 50.0166789,15.7379567
Srdce českého loutkářství: , GPS: 49.9505711,15.7952531

S větrem o závod: , GPS: 50.0205042,15.7487944
Stopami židovské kultury: , GPS: 49.9476058,15.6689314
Krása ušlechtilých vraníků: , GPS: 49.919080965004,15.808167457581

Doporučená místa pro cyklisty
Turistické informační centrum Pardubice: , Tel: +420775068390, Email:
info@ticpardubice.cz, Adresa: nám. Republiky 1, Pardubice, GPS: 50.03777222,15.77777222
Interhotel Labe - F s.r.o.: , Tel: +420466717111, Email: rezervace@hotellabe.cz, Adresa:
Masarykovo náměstí 2633, Pardubice, GPS: 50.03726944,15.76775
Interaktivní muzeum starokladrubského koně: , Tel: +420725174501, Email:
svycarna@slatinany.cz, Adresa: V Kaštance 66, Slatiňany, GPS: 49.9135981,15.8005603
Hotel Kristl: , Tel: +420739287636, Email: hotelkristl@seznam.cz, Adresa: Štrossova 239,
Pardubice, GPS: 50.0351,15.7889003
Hotel 100: , Tel: +420466511179, Email: hotel100@hotel100.cz, Adresa: Kostelní 100,
Pardubice, GPS: 50.0394081,15.7780442
Hotel 100 - restaurace: , Tel: +420466511179, Email: hotel100@hotel100.cz, Adresa:
Kostelní 100, Pardubice, GPS: 50.0394081,15.7780442
Hostinec U Guláška: , Tel: +420777310520, Email: hostinec@ugulaska.cz, Adresa: Obce
Ležáků 559, Chrudim, GPS: 49.9415511,15.7949392

