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LOGO MANUÁL

V minulosti jsme se Vám snažili nabídnout několik variant sportovního vyžití na našem relativně 
malém území. Tentokrát si však troufáme říci, že přicházíme s klenotem pro každého cestovatele. 
Následující okruh čítá cca 25 kilometrů a obtáčí se po obcích a lesích prakticky celého Svazku obcí 
pod Kunětickou horou. Díky své délce je vhodný především pro cyklisty, hlavně pro bikery (česky: 
milovníky horských kol), zvládnou jej však i zdatní běžci, kteří si jej mohou okořenit o výběh na sa-
motnou Kunětickou horu. Takže kudy kam?

Začněme třeba v Pardubicích. Odtud se vydáme do 
Doubravic a zde po žluté turistické značce okolo Po-
hránovského rybníka. Tuto část již pozorný čtenář zná 
a může si vzpomenout, že se zde nacházejí ojedinělé 
a prastaré stromy přímo na hrázi rybníka. Žlutá nás za-
vede až do Stéblové, kde se napojí na modrou, která 
nás přivede k nádraží Stéblová, odtud opět po žluté 
až do Hrobic. V Hrobicích žlutá uhýbá doprava a ob-
chází přírodní rezervaci Baroch, nádherný mokřad. Poté, 
co překonáme silnici, provede nás žlutá stále skrz lesy až 
pod Kunětickou horu. Zdatní fajnšmekři jistě neodolají 
tomu ji zdolat, aby si poté v místní restauraci mohli za od-
měnu dát něco dobrého. Od Kuňky se snadno dostane-
me do Rábů, odkud je nejlepší se vydat po cyklostezce 
do samotných Pardubic. Pokud je teplo, doporučujeme 
odskočit si na zmrzku do nedalekých kunětic. Jak vidí-
te, není to nic těžkého. Vlastně je to žlutá, modrá, žlutá 
a 2. Labská a ejhle, najednou máte za sebou 25 kilásků 
a přitom jste se pohybovali mezi poli, skrz krásné lesy a po 
březích Labe. Tak hezký výlet ;-).

Recertifikace ČsKs
V roce 2015 jsme poprvé zís-
kali certifikát Českého systému 
kvality služeb. Tento certifikát 
je zárukou toho, že organizace 
dodržuje nastavené standardy a aktivně působí v oblasti 
cestovního ruchu. emblémem toho certifikátu je pověstné 
Qéčko, které naleznete v různých obměnách po celé ev-
ropě. Proto jsme i my hrdí na to, že jsme jeho nositeli a že 
se nám daří jej každý rok úspěšně obhajovat před řídícím 
orgánem.

a jedna pozvánka závěrem
V sobotu 10. 8. 2019 jste srdečně zváni na další roč-
ník Festivalu chutí, vůní a řemesel, který se uskuteční na 
pardubickém zámku od 13:30 do 20:00 hodin. Přijdďte 
ochutnat to nejlepší z našeho i okolních regionů, zhléd-
nout ukázky umění českých řemeslníků a i se trochu poba-
vit. Rádi Vás uvidíme.

http://www.csks.cz/
https://www.topardubicko.cz/cs/festival-chuti-vuni-remesel

