
Itinerář jednotlivých tras SILVER A, 

odjezd vždy v 10.30 
 

 
Úsek VALČÍK – pátek 23.6.2017  95km 
 
/Před Senicemi vpravo pumpa – doporučuji nabrat plnou 

nádrž a i do kanystru/, spaní za motorestem na hřišti pro lidi, co přijedou 
ve čtvrtek večer.  
 
Senice Místní úřad START, Podmoky, Vrbice, Srbce, Vlkov pod Oškobrhem – do 
leva po 11, první doprava na Kolaje, Oškobrh, Opolánky, Sány, nadjezd nad 
D11, doprava na Kolín, doleva odbočka na Ohaře doprava na Němčice / kolem 
restaurace Vigvam /, Bělušice, Týnec nad Labem, v Týnci držet pořád směr na 
Kutnou Horu / stále doprava / za mostem hned ostrá vpravo vedle trati na 
Záboří nad Labem, Kobylnice, doprava na Kutnou Horu a z hlavní do leva na 
Habrkovice, Rohozec, do leva na Žehušice, v Žehušicích doprava  na 
Druhanice, rovně na Dolní Bučice, na křižovatce /pumpa/ doleva na Chrudim, 

Vrdy, Podhořany, nad serpentýnama sjezd ke Sv. Václavovi. /Oběd/. Dál po 
hlavní směr Chrudim přes Heřmanův Městec, Markovice, doprava na Sobětuchy a 
Slatiňany, průjezd Slatiňany, doleva /NKP Ležáky/,  Lukavice , Lukavička, 
Žumberk, Miřetice, Dachov a Ležáky. Zpět do Slatiňan – ubytování SK 
Slatiňany  -noc. 

 
 

 
 



Úsek BARTOŠ – sobota 24.6.2017 65km 
 
SK Slatiňany,  po silnici 37 na Chrudim,  / před Chrudimí vpravo pumpa / na 
prvním kruháku rovně / směr Čáslav, silnice č. 17 / . po Palackého třídě na 
kruháku – doprava na Masarykovo náměstí a na dalším kruháku doleva  / opět 
po silnici č. 37 / po Pardubické na  kruhák  a držet se vlevo na Medlešice 
/silnice č.324/, Mikulovice, doprava po Valčíkově ul. za obecním úřadem do 
Švadlenkovy ulice. Zpět na Valčíkovu a doprava mírným stoupáním ke 
hřbitovu, po Devótyho ulici na Ostřešany, v Ostřešanech doleva po Pilného 
ulici na Ostřešanskou ulici  do Nemošic, na kruháku  první doprava na most 
přes Chrudimku a po Kyjevské ulici do Pardubiček. V Pardubičkách doprava po 
Průmyslové k Foxconnu, Larischova vila. 
 
Larischova vila – okruh po centru Pardubic - Kyjevská, Štrossova, 
Bubeníkova, Jahnova, Smetanovo náměstí, Náměstí republiky, Sukova třída, 
Pernerova, Třída Míru, Sladkovského, Smilova, Jindřišská, U divadla, Karla 
IV.,  Jahnova, Na Třísle, Sv. Anežky České, Pernštýnská  – Perštýnské 

náměstí – stání, ukázka 14.00 -16 00 oběd. 
 
Perštýnské náměstí, Svaté Anežky České, Bělobranské náměstí, Labská , 
Zdymadlo Pardubice – parkování U Stadionu – odhalení pamětní desky, U 
Stadionu, Wonkův most, Hradecká, na světlech doleva, Bělehradská, na 
kruháku první vpravo, Okrajová,  Jiřího Potůčka,  k pomníku –  potřebujeme 
průjezd kolem pomníku do Gabčíkovy, Jana Kubiše, doleva na Jiřího Potůčka, 
Bohdanečská, na kruháku  doleva na Poděbradskou na Lázně Bohdaneč,  
Pernštýnská, na kruháku  /Masarykovo náměstí/ rovně Šípkovou ul. doleva na 
Sádky – /pumpa trochu po směru./,Sádka,  Neratov, Přelovice, na 323 doleva, 

na hlavní  333 /na Přelouč / doprava, Břehy, kemp Buňkov – noc 
 

 
 
 
 
 



 
 
Úsek POTÚČEK – neděle 25.6.2017 75km 
 
Kemp Buňkov- Přelouč- V Přelouči doprava / směr Kolín/ na Pardubickou 
silnice č.322, Lhota, Chvaletice, Týnec nad Labem, doprava na most, za 
mostem doleva stále po 322 Bělohorskou na Lžovice, Tři dvory, Třídvorskou 
do Kolína. Podjezd, otočení o 270 stupňů na most přes Labe, za mostem první 
doprava / pamětní deska brig. Gen Morávka /. Doleva na 
Politických vězňů,  na kruháku doleva na Legerovu, světla, Žižkova, kruhák 
rovně, Žižkova, na přejezdu obchvatu doprava na Uhlířské Janovice, silnice 
č. 125,  kolem letiště na Kbílek, doprava na Kbel, Lošánky, Lošany / brig. 
gen Mašín /  
 
Lošany, na Radovesnice, před Radovesnicemi doleva na Křečhoř, Bříství, 
zkusit za levou zatáčkou odbočit hned doprava k restauraci anebo dál na 
Chocenice,  Břežany I, pak doprava na státovce  k pumpě, Restaurace Zlaté 
Slunce / oběd / 
 
Pak po Českobrodské č. 12 až do Rostoklat, doprava a hned doleva na 
Tuklaty, / v Tuklatech NE na Úvaly, ale doprava/ na Tlustovousy, Horoušany 
a po Horoušanské až do Nehvizd k D11. Pomník Anthropoid, KONEC 
 

 


