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Zahájení cyklosezóny ve Slovanu 
 

23.dubna 2017 



 

SRAZ:  23. 4. 2017 v 9.00 hod. u točny MHD č.5 na Židově, u čerpací stanice Shell Na Drážce 
 
 
Cyklotrasa: 
Pardubice – Na Hůrkách – Spojil – Vesecký kopec – Malé Koloděje – Velké Koloděje – 
Sezemický Velký akvadukt – Sezemice – Počáply – Kunětice – cyklotrasa 4124 
Kunětická hora – Němčiče – Hrobice – Hrobický Dvůr – Čeperka – CT 4039 – rybníky  
Oplatil a Hrádek – cyklotrasa 4200 Dolany – cyklotrasa 4040 – dále NS (naučná stezka) 
Bohdanečské rybníky – Ornitologická porozovatelna – Neratov – Dědek – Živanice – po 
CT 4041 Černá u Bohdanče – dále stále CT 4041 – Lázně  Bohdaneč – cyklotrasa 4193 
– Semtín – cyklotrasa 4200 Rosice – dále proti proudu po pravém břehu Labe až ke 
zdymadlu – dále na druhý břeh do centra Pardubic 

délka trasy 65 km  

 

Trasy jsou vedeny převážně po silnicích II., III. tříd, místních komunikacích, 
lesních a polních zpevněných cestách. Trasa je vhodná pro všechny kategorie 
kol (méně vhodná pro silniční kola). 

 
 
 
Doporučení vedoucího: 
Vhodné a seřízené kolo, sportovní oblečení, cyklistická přilba, základní nářadí 
ke kolu, náhr.duše (možno i lepení) + pumpička, osobní lékarnička, řádně 
dofoukané pneumatiky. Dostatečné množství pití a jídla na cestu. 

 
 
Trasu připravil a výlet vede: Jiří Ehrenberger ml.     
(mobil 732 952 829, e-mail: J.Ehrenberger@seznam.cz) 
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Vesecký kopec: (238 m n. m.) je vrchol na písečném přesypu (duně). Pískový přesyp 
je  cca 20 m vysoký, nejvyšší v Čechách, z mladopleistocenních vátých písků, Vrch je 
středně zalesněný borovými a dubovými porosty s příměsí smrku. V severozápadní části 
elevace s maximální výškou 243 m n. m. je 
vyhlášena stejnojmenná přírodní památka díky 
výskytu vzácných společenstev pískomilné fauny 
a flóry (krajník hnědý, svižník, svižník polní, 
kvapník). Bylo např. zjištěno 108 druhů střevlíků, 
některé z nich jsou vázány na písčité půdy. V 
roce 2004 byl Vesecký kopec vyhlášen za 
přechodně chráněné území, v roce 2012 byla 
ochrana zvýšena na úroveň přírodní památky. 
 
 

Sezemický akvadukt (Velký a Malý): 

Velký akvadukt patřil v minulosti k mlýnu, 
vystavěn byl v roce 1892. Jde o cihelno-
betonový akvadukt se dvěma mostními 
oblouky, jenž tvoří vodní křižovatku 
Mlýnského náhonu, který vede nad tokem 
Zadní Lodrantky. Je dlouhý 13,2 m. Po 
letech bez údržby byl tento akvadukt ve 
velmi špatném technickém stavu a v roce 
2009 hrozilo jeho zborcení. Následné 
opravy akvaduktu vyšly na bezmála 5,7 
milionů korun, přičemž 85% přispěly 
evropské fondy a o zbytek nákladů se 
podělily Sezemice a Státní fond životního 
prostředí. Projekt opravy akvaduktu a 
revitalizace okolního prostředí byl realizován také za účelem záchrany kriticky ohrožené 
mihule potoční. 

Malý akvadukt se nachází 1 km jižně od 
Velkého. Byl vybudován v roce 1898, aby 
sváděl odpad zvaný Barevna (název vznikl 
díky charakteristickému zabarvení vody s 
vysokým obsahem železa) do 
Malokolodějského odpadu. Malokolodějský 
odpad prochází pod Dvakačovickým 
kanálem, tzv. Zmínkou. Malý akvadukt je 
dlouhý 6 m a široký 3 m, v boční stěně má 
stavidlo, kterým lze korigovat stav vody v 
Dvakačovickém kanálu. Přístup k viaduktu 
je poměrně komplikovaný kvůli neexistenci 
přímé stezky a téměř celoroční 
podmáčenosti okolních polí. Nejlepší je přístup ze zpevněné stezky ze silnice Sezemice-
Veská kolem přírodní památky Vesecký kopec a cestou za mostkem přes potok se vydat 
(doleva do pole) přímo na sever. Relativně hlučný akvadukt je schován v malém háji.  

Kunětická hora: je hrad z počátku 15. století stojící na osamoceném 
výrazném stejnojmenném vrchu (307 m n. m.) v České tabuli nedaleko Pardubic. V roce 
1491 koupil hrad s panstvím Vilém z Pernštejna. Tvoří dominantu Polabí. Oblíbené 
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výletní místo obyvatel Pardubic i lidí ze širokého 
okolí. Z vrcholu hory je nádherný výhled do 
širokého okolí a za příznivých podmínek je 
možno vidět i vrcholky Krkonoš. Od roku 1958 je 
hrad chráněn jako kulturní památka ČR a v 
roce 2001 byl zapsán na seznam národních 
kulturních památek ČR. Je ve vlastnictví státu 
(správu zajišťuje Národní památkový ústav) a je 
přístupný veřejnosti. 

Oplatil: je rybník nebo také písák. Oplatil se nachází na jihovýchodním okraji obce Staré 

Ždánice. Rybník je dnes veden jako pískovna s možností rekreačního využití. Je tu 
neoficiální n-pláž s převahou naháčů. Rybník má travnato písčité pláže. Parkoviště se 
nachází hned u silnice St. Ždánice-Láz. Bohdaneč, asi 50m od pláže. Pokud máte 
rybářský lístek, můžete si zde chytit ryby. 

Bohdanečský rybník a rybník Matka: 
Národní přírodní rezervace Bohdanečský 
rybník a rybník Matka představuje v 
současné době zlomek původní velkolepé 
soustavy 300 rybníků na Pardubicku 
založených počátkem 16. století. Pro zvýšení 
informovanosti o tomto území zde byla podél 
hráze Bohdanečského rybníka vybudována 
nenáročná naučná stezka, kde se na 7 
tabulích návštěvník seznámí s informacemi z 
oblastí botaniky, zoologie a rybářství. Při 
návštěvě doporučujeme využít možnosti 
dalekohledem sledovat hnízdící ptáky. 

Lázně Bohdaneč: První písemná zmínka o Bohdanči je z roku 1343. Je však 
pravděpodobné, že osada vznikla mnohem dříve a jméno Bohdaneč vzniklo podle 
odborné literatury z osobního jména Bohdan. Ve 14. století patřil Bohdaneč pánům 
z Cimburka, 8. ledna 1491 panství za 33 tisíce kop grošů pražských koupil Vilém II. 
z Pernštejna. Jeho vláda znamenala pro Bohdaneč dobu největšího rozkvětu. Obci byla 
udělena různá významná privilegia, rozkvetl obchod a řemeslná výroba. 
Nejvýznamnějším počinem pana Viléma bylo založení rybničního hospodářství, jehož byl 
Bohdaneč střediskem. Dodnes je z tohoto hospodářství zachováno a nadále udržováno 
44 rybníků. 

Na konci 19. století přineslo významnou změnu do života městečka založení slatinných 

lázní Janem Veselým, nájemcem rybničního hospodářství. Zkušební provoz byl zahájen 

roku 1897, v prvním roce využilo služeb lázní 70 pacientů. V roce1908 byla zavedena 

mezi obcemi Bohdaneč a Pardubice první česká pravidelná veřejná utobusová linka, na 

které jezdil autobus Laurin & Klement, který byl majetkem zakladatele lázní Jana 

Veselého. V té době také došlo k rozšíření lázní a zvýšila se jejich popularita. Dnes lázně 

nabízejí slatinou léčbu, elektroléčbu, vodoléčbu, tělocvik, masáže a inhalace. Za 

kalendářní rok se v nich vystřídá na 7000 pacientů. 
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