Na in-linech z Pardubic do Rábů
Popis trasy
Vyzkoušejte si lanové překážky nebo vodní radovánky v Pardubicích a pak odsud vyražte na
kolečkových bruslích až ke hradu na Kunětické hoře.

Trasa stezky začíná u lanového parku a koupaliště Cihelna v Pardubicích a podél toku Labe
pokračuje přes obec Brozany až do obce Ráby. Na začátku trasy je třeba si dát pozor i na automobily,
které tuto stezku využívají jako přístupovou komunikaci do zahrádkářské osady. Konec ohrožení
končí zabudovaným retardérem, za který automobily již nemohou. Stezka je dostatečně široká a
umožňuje pohodovou jízdu dvou bruslařů vedle sebe. Po zhruba 2 kilometrech zahýbá ostře vlevo od
Labe a přivede vás do obce Brozany. Pokud chcete pokračovat dále na Ráby, projedete obcí a
pokračujete mezi poli na nově vybudované části této trasy, kde se stezka postupně zužuje. Opatrnost
je třeba věnovat přejezdu silnice Ráby – Kunětice, kde stezka končí mírným sjezdem do silnice a je
zakončena zábradlím. Stezka dále na Ráby je opět užší než na začátku podél Labe a jízda dvou
bruslařů vedle sebe už zde není tak pohodlná.
Destinace

Východní Čechy
Lanový park a koupaliště Cihelna Pardubice - Loděnice Pardubice - Brozany - Ráby

Trasa
5 km | 0 hodin
Povrch

kvalitní asfaltový povrch vhodný pro in-line bruslení

Typ aktivity In-line brusle

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
Tady spřádal plány Rumburak.: , GPS: 50.0800364,15.8128853

Příběhy, které se odehrály v okolí
Vzhůru k nebesům: , GPS: 50.0166789,15.7379567
Osudy severní dráhy: , GPS: 50.0447328,15.7433708
S větrem o závod: , GPS: 50.0205042,15.7487944
Vynález, který vyvolal spor národů: , GPS: 50.056311730175,15.698379278183
Kde bydlí Rumburak?: , GPS: 50.080032352283,15.812580344397
Lázně zrozené z trucu: , GPS: 50.0756015,15.6797896

Doporučená místa pro cyklisty
Turistické informační centrum Pardubice: , Tel: +420775068390, Email:
info@ticpardubice.cz, Adresa: nám. Republiky 1, Pardubice, GPS: 50.03777222,15.77777222
Penzion Tillerova vila: , Tel: +420724088032, Email: info@penziontillerovavila.cz, Adresa:
Langrova 38, Lázně Bohdaneč, GPS: 50.077025,15.68122222
Hotel Kristl: , Tel: +420739287636, Email: hotelkristl@seznam.cz, Adresa: Štrossova 239,
Pardubice, GPS: 50.0351,15.7889003
Hotel Trim: , Tel: +420466415518, Email: ubytovani@hoteltrim.cz, Adresa: Semtínská 56,
Pardubice - Ohrazenice, GPS: 50.0618156,15.755875
Zámek Pardubice - Východočeské muzeum v Pardubicích : , Tel: +420466799240, Email:
vcm@vcm.cz, Adresa: Zámek 2, Pardubice, GPS: 50.0409772,15.7766722

