ŘETŮVSKÝ PEDÁL - popis úseků silničních tras

Vysvětlení: [XXX] znamená silnice číslo XXX

A) Řetůvka - Dolní Sloupnice (most) - 9,1 km
Ze startu (START 7:00 - 10:00 u hospody) se vydáme zpět na křižovatku, kde odbočíme vpravo na Sloupnici [360]. Projedeme celou Horní Sloupnicí a
na jejím konci odbočíme doprava a pokračujeme Dolní Sloupnicí téměř na její konec - most přes potok.
B) Dolní Sloupnice (most) - Bohuňovice - 3,7 km
Před mostem odbočíme mírně vlevo do kopce po úzké silnici (horší povrch), která nás dovede na hlavní silnici Choceň - Litomyšl [317]. Dáme se po ní
vlevo - na Litomyšl. Projedeme Netřeby a dojedeme do Bohuňovic.
C) Bohuňovice - Litomyšl - 6,2 km
Pokračujeme dále po hlavní [317] přes Sedliště a dojedeme až k silnici Vysoké Mýto-Litomyšl [35], ale těsně před ní odbočíme vlevo a budeme
pokračovat po staré silnici, která nás dovede až do Litomyšle. POZOR, na začátku Litomyšle budeme dvakrát dávat přednost v jízdě! Stále v
přímém směru dojedeme až na náměstí.
D) Litomyšl - Přívrat - Řetůvka - 18,5 km
V Litomyšli (renesanční zámek, stylové náměstí) pokračujeme nahoru celým náměstím a za ním odbočíme vlevo na Českou Třebovou [358]. Po této
silnici projedeme Němčice a Zhoř a ve sjezdu k České Třebové odbočíme vlevo na Přívrat. V přímém směru dojedeme přes Přívrat a Řetovou až do
Řetůvky (CÍL v hospodě 9:00 - 18:00).
E) Bohuňovice - Cerekvice n. L. - Nové Hrady - 12,8 km
Na začátku Bohuňovic odbočíme vpravo na Cerekvici, kam dojedeme po překřížení silnice Litomyšl - Vysoké Mýto [35]. Pokračujeme dále po hlavní až
ke škole, za níž se dáme vlevo na Nové Hrady. Po hlavní dojedeme do Nových Hradů, kde pokračujeme v přímém směru až pod rokokový zámek,
pod nímž je na parkovišti KONTROLA (8:00 - 13:00) s možností občerstvení.
F) Nové Hrady - Morašice - Litomyšl - 14,4 km
Od kontroly vyjedeme směrem nahoru. Na výjezdu z Nových Hradů se dáme mírně vpravo na Litomyšl a po [358] dojedeme do Litomyšle. Zde na [35]
odbočíme nejprve vpravo na Svitavy a hned na následující křižovatce vlevo na Ústí nad Orlicí. Po hlavní dojedeme až na náměstí.
G) Dolní Sloupnice - Vysoké Mýto - Mravín - Luže - Nové Hrady - 37,9 km
Přejedeme most a pokračujeme po hlavní na konec Sloupnice, kde odbočíme mírně vlevo. V Českých Heřmanicích projedeme křižovatku v přímém
směru na Vysoké Mýto. Projedeme Tisovou, kde na křižovatce odbočíme mírně vpravo na Vračovice, na další křižovatce v Zahájí vlevo na Vysoké
Mýto a okolo rybníka Chobot dojedeme do Vysokého Mýta. V. Mýtem projedeme nejlépe stále v přímém směru přes náměstí, až dojedeme na [35], po
níž se dáme vpravo na Hradec Králové a hned na další křižovatce u nemocnice odbočíme vlevo podle směrovky na Vraclav. Přejedeme železniční
přejezd a po hlavní opustíme V. Mýto. Za městem odbočíme mírně vlevo na Domoradice a vystoupáme k této obci (výhled na Orlické hory). V
Domoradicích - POZOR nebezpečný sjezd! Za obcí odbočíme dvakrát vpravo - poprvé na Mravín, podruhé okolo značky OKRES CHRUDIM.
Projedeme Popovec (výhled na Kunětickou horu) a dojedeme do Mravína, kde odbočíme vlevo na Luži. Po [305] dojedeme až do Luže (Hamzova
dětská léčebna, zřícenina hradu Košumberk), kde se držíme po hlavní, až těsně před náměstím odbočíme vlevo na Litomyšl. Stále po hlavní [356] a
[357] dojedeme do Nových Hradů, kde nás na parkovišti pod rokokovým zámkem očekává KONTROLA (8:00 - 13:00).
H) Nové Hrady - Zderaz - 5,5 km
Od kontroly vyjedeme směrem dolů a hned po 100 m odbočíme vlevo na Skuteč [358]. U restaurace "Polanka" se dáme vpravo na Proseč a dojedeme
na konec Zderazu.
I) Zderaz - Proseč - 2,8 km
Na konci Zderazu odbočíme vlevo na Proseč [359], kde pokračujeme stále v přímém směru až na náměstí.
J) Proseč - Dolní Újezd - Litomyšl - 20,6 km
V Proseči je KONTROLA (8:30 - 16:00) s občerstvením v dolní části náměstí před nákupním střediskem. Od kontroly vyjedeme nahoru a hned
odbočíme vlevo na Budislav (pískovcové skály, přírodní rezervace). Po [359] pokračujeme přes Poříčí až k pohostinství "POD HÁJEM", kde se
dáme mírně vpravo a přes Horní Újezd dojedeme do Dolního Újezdu, kde se vrátíme na [359], po níž dojedeme do Litomyšle. Zde se držíme směrovek
na Českou Třebovou. Pokud stihneme. Pokud na náměstí nezajedeme, zkrátíme si trasu o 1,5 km.
K) Zderaz - Krouna - Svratka - 19,1 km
Ve Zderazu pokračujeme v přímém směru na Skuteč po [358], až na křižovatku s [354], po níž se dáme vlevo a podle směrovek dojedeme do Svratky.
L) Svratka - Křižánky - 6,0 km
Pokračujeme v přímém směru [354] na N. Město na Moravě a projedeme celé Křižánky.
M) Křižánky - České Milovy - Pustá Rybná - Betlém - 9,1 km
Za Křižánkami odbočíme vlevo na Březiny. Stále po hlavní projedeme obce České Milovy, Březiny a Pustá Rybná až dojedeme na [357], po které se
dáme vlevo na Borovou.
N) Betlém - Proseč - 12,4 km
Po [357] dojedeme do Borové, kterou projedeme podle směrovek na Proseč. Zde pak pokračujeme v přímém směru až na náměstí.
O) Křižánky - Sněžné - 4,7 km
Za Křižánkami pokračujeme v přímém směru [354] přes Milovy (rekreační oblast) do Sněžného, kde ve sjezdu odbočíme vlevo na Poličku [353].
P) Sněžné - Betlém - 14,5 km
Po [353] dojedeme do Borovnice, kde se dáme vlevo na Poličku [357] a hned v Lačnově odbočíme opět vlevo na Borovou [357].
Q) Svratka - Sněžné - 19,4 km
Ve Svratce odbočíme vpravo [343] a podle směrovek na Žďár n.S. dojedeme do Herálce, kde před koncem obce sjedeme z hlavní silnice mírně vlevo
na Kadov. Projedeme krásný úsek hlubokými lesy Žďárských vrchů, dojedeme do Kadova, kde se dáme vlevo [353] na Sněžné. Zde odbočíme vlevo
[354] a ve stoupání vpravo [353] podle směrovek na Poličku.

Nové Hrady (parkoviště pod zámkem 8:00 - 13:00):

Proseč (dolní část náměstí 8:30 - 16:00):

