
  

po řádá v ned ě l i  27. kv ě tna 2012 sportovní  cykloakci  

KOPCOVITÁ SEČSKÁ 2012 - 10. ROČNÍK 
Akci připravil a vede: Vacek Bohuslav s kvalifikací vedoucí turistiky. 

Odjezd z parkoviště za zimním stadionem v 9.00 hod., sraz v 8.45 hod.  

 

Popis trasy: 
Pardubice – Chrudim – Slatiňany – Rabštejnská Lhota – Hrbokov – Kovářov – Seč – Kraskov – 
Lichnice – Míčov – Vyžice – Heřmanův Městec – Jezbořice – Čepí – Starý Máteřov – Pardubice.  
Údaje o trase : Délka do 80 km, náročnost 4 z 5, vyšší převýšení, pro všechny typy kol, zpevněný a dobře sjízdný povrch 
i za mokra. Akce, během které  je nutno  dodržovat „Kodex cyklisty“ (jezdi pouze po povolených cestách, nezanechávej 
stopy, ovládej své kolo, dávej přednost ostatním, buď ohleduplný ke zvířatům, rostlinám a majetku, jednej s rozmyslem)  
je určena pro disciplinované cykloturisty.   

Samozřejmostí je předepsané vybavení jízdních kol a respektování „Zákona o silničním provozu“.    

  

 

Vybrané památky a zajímavosti na trase: 
Heřmanův Městec: 
Město připomínané poprvé roku 1314 je přirozeným východiskem do severní části Železných hor, 
městská památková zóna v centru  - barokní a empírové domy, zámek s anglickým parkem. 
Jezbo řice: 
Obec nad údolím Podolského potoka, gotický barokně přestavěný kostel sv. Václava, dřevěná 
zvonice. 
Míčov - Sušice : 
Osady na náhorní plošině Železných hor ve výšce okolo 500 m.n.m, dominantní  a zdaleka 
viditelný kostel sv. Matouše . 
Rabštejnská Lhota: 
V obci znatelný průběh pobřeží křídového moře. Ordovické křemence ohlazeny příbojem, na nich 
pískovce. Část skalek je chráněna jako přírodní památka 
Seč: 
Hráz přehrady byla vybudovaná  v letech 1925 – 1935 a dobu jejího vzniku prozrazuje těžké 
kamenné zdivo, které dobře zapadá mezi soutěsku s okolními skalami. Řeka Chrudimka se tu  
okolo jednoho z ostrohů ohýbá o 180 stupňů a tento ohyb dal také jméno hradu Oheb ze 14. 
století, který nad ostrohem stojí. 
Lichnice:  
Zřícenina rozsáhlého hradu založeného  ve 13. století, zachován zbytek válcové věže, sklepy, 
části zdiva, příkop a val. Před hradem zachován obléhací val husitských sirotků z let 1428 – 1429. 
 
Plánované zastávky: Hotel Seč s českým pivem a výbornou domácí kuchyní, další vždy po 
dohodě.  
 
 

Výlet je za řazen do kalendá ře akcí 2012 oblasti K ČT Pardubický kraj.  
Všichni ú častníci (i ne členové) jsou úrazov ě pojišt ěni díky p říslušnosti TKSP k ČSTV. 

 
 
Aktivně a příjemně strávený jarní den všem přeje  
 
 
        Bohouš Vacek – tel. 728 084 999 
             email: bvacekb@seznam.cz 
 
 


