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akce měsíce Proběhněte se po Regionu kunětické 
hory, nebo se chcete raději projet? 
I když počasí je zatím doslova aprílové, tep-
loty už pomalu stoupají a blíží se čas, kdy 
všichni milovníci sportu a především běhá-
ní a kol vyrazí do přírody. A proč pořád jen 
hoblovat známé stezky, když zde máme to-
lik krásných možností, kam se podívat. Mnozí 
z vás již brzy vytáhnou kolečkové brusle a te-
nisky z komor a vaše dítka jistě také touží po 
šlápnutí do pedálů. Nabízíme vám zde 3 tipy, 
kam vyběhnout, nebo se třeba i projet na kole.

Okruh Dříteč  4 km 
(vhodné pro běžce, cyklisty i in-line bruslení)
V areálu Golf Resortu kunětická hora se nachází asfalto-
vaný okruh o délce 4 km. Tento okruh začíná v blízkosti 
hotelu a restaurace, kde se můžete po lehkém proběhnutí 
občerstvit. Přístup k areálu je možný po silnici Dříteč – Zá-

stava – Újezd u sezemic. Nedaleko samotné restaurace 
se nachází parkoviště, kde můžete odstavit svůj automo-
bil. Okruh je vhodný nejen pro běžce, ale i pro zdatnější 
in-line bruslaře, nebotť terén je mírně zvlněný. samotný 
areál pak nabízí další druhy vyžití jako golf či wellness 
aktivity a další.

Okruh Stéblová - Čeperka  8,5 km
(vhodné pro běžce a cyklisty)
svůj vůz můžete odstavit u železniční stanice stéblová. Zde 
hned za silnicí začíná písková lesní cesta, která Vás při-
vede na křižovatku s cyklotrasou č. 4039 směr Čeperka. 
Dále poběžíte po krásné široké písčité cestě, přeběhnete 
přejezd (pozor, až ten druhý) a doklušete na křižovatku 
s další cyklotrasou č. 4126. Zde si můžete odpočinout 
u krásného posezení či výběh zkrátit směrem na Hrobi-
ce o 1,5 km. Dále běžíte směr Čeperka, až doběhnete 
na kraj obce, zde odbočíte doprava po místní komunika-
ci. Před vámi se otevře čarodivné industriální panorama 
s opatovickým Titanikem, elektrárnou. miřte směrem na 
největší komín. stále běžíte rovně a po 100 metrech za 
lesem můžete uhnout doprava na polňačku, nebo o kus 
dál po zpevněné cestě, ale stále doprava. Po této štrece 
se dostanete k Hrobickému dvoru, kde se nachází palír-
na Fonticulus (možnost nákupu likérů a pálenek) na další 
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T-křižovatku a odtud po žluté značce kČT doprava zpět 
k nádraží stéblová. cesta je to krásná, podél struh a v no-
hách máte 8,5 km, to už si potom zaslouží nějaké to pivko, 
dnes jste ho vyběhali ;-).

Okruh Spojil – Sezemice  11 km
(vhodné pro cyklisty, běžce – pozor! část trasy 
vede po menších komunikacích s automobilo-
vým provozem)
svoji výpravu započněte před značkou obce spojil, neda-
leko farmy apolenka. Odtud se vydejte po lesních cestách 

po cyklotrase č. 4123 směr koloděje. Překonáte dvě silni-
ce. Pozor na provoz! a po pravé straně minete PP Vesecký 
kopec. Dojedťte či doklusejte do malých kolodějí k silnici, 
ale žádný strach, dejte se doleva po cyklostezce směr Vel-
ké koloděje. Proplete se skrz ně a nyní musíte po místní 
komunikaci přes kladinu až na kraj sezemic (cyklotrasa č. 
4192). Zde asi po 300 metrech uvidíte po levé ruce kostel 
s dřevěnou zvonicí. Před ním zahněte doleva z mírného 
kopečka k dětskému hřišti s hezkými herními prvky. Zastáv-
ku zde jistě ocení vaše ratolesti. Odtud rovně po nedláž-
děné cestě přes malou lávku k fotbalovému hřišti a mostu. 
Pokud byste chtěli vidět něco zajímavého a byli ochotni 
si trochu zajít, dejte se doleva a po pár set metrech na-
razíte na malý, ale zajímavý akvadukt. ale zpět k mostu. 
Přejděte silnici a na druhé straně mostu najdete cyklostez-
ku č. 4191, která vás dovede směrem do Pardubic zpět 
k apolence. Jako zpestření na závěr je možné navštívit tuto 
farmu. Na apolence je možnost občerstvení, nákupu zde 
vyráběných sýrů a dalších mléčných produktů a naleznete 
zde mnoho dalších atrakcí v podobě pozorování zvířátek, 
naučných stezek a herních prvků pro děti. Informujte se 
však raději o otevírací době.
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