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sobota 17. února 2018 

 

Odjezd: Pardubice hlavní nádraží 9:32 (Os 8662; příjezd Přelouč 9:45). Vedoucí 
vyčká vašeho příjezdu na nádraží v Přelouči.  

Trasa: 10 km; 68 výškových metrů 

Celá trasa vede nenáročným rovinatým terénem po neznačených cestách či 
pěšinách. V případě abscence mrazu nebo po deštích mohou být některé úseky 
více blátivé, proto doporučuji vhodnou obuv. Jelikož vede skoro celá vycházka 
mimo značené cesty, bylo by dobré se držet v rámci možností pohromadě. 

Z přeloučského nádraží vykročíme doprava po zelené značce, kterou budeme 
sledovat až za most přes Labe u elektrárny. Zde zelenou značku opustíme, 
zatočíme doleva a po cestě podél Labe dojdeme až k lávce pro pěší na červené 
turistické značce. Zde zatočíme doprava. Po červené značce dojdeme lipovou 
alejí na Slavíkových ostrovech až ke psímu cvičáku. Před ním zatočíme na 
neznačenou cestu, která vede loukou podél plotu. V ohybu plotu cestu opustíme 
a podél něho dojdeme až na okraj slepého ramene řeky Labe. Za plotem 
cvičáku si všimneme chráněného dubu, ze kterého zbylo po vichřici bohužel již jen 
torzo. Pokračujeme po pěšince podél slepého ramene. Zanedlouho přejdeme u 
lávky červenou značku a stále pokračujeme po pěšině podél ramene až ke hrázi. 
Zde se pěšina stáčí doleva a dovede nás opět k Labi. Zde si všimneme 
peřejnatého úseku, tzv. Hrčáky. Ačkoliv jsou v nepůvodním korytě řeky, je to 
jediný peřejnatý úsek na Labi, který vznikl v minulosti těžbou štěrkopísku. Spolu 
s modrásky je diskutovaný zejména v rámci stavby plavebního kanálu. U Labe se 
pěšina stáčí doleva a po břehu Labe dojdeme opět k lávce. Tu přejdeme a za ní 
se ihned dáme doprava. Po pěšině podél řeky jdeme stále rovně, opět kolem 
Hrčáků. Zanedlouho dojdeme k malému přístavišti a cesta se zanoří do lesíka. Tím 
půjdeme jen krátce. Po vyjití z něho se před námi vynoří plynový most. U něho 
zahneme doleva a jdeme polní cestou podél lesa. Těsně před tím, než skončí po 
levé straně les, zahneme doleva a po nepatrné pěšině do něho vejdeme. Po 
pěšině projdeme kolem několika jezírek, dojdeme na okraj lesíka a po jeho okraji 
dojdeme na pěticestí. Zde pokračujeme přímo kolem samoty, u čističky odpadních 
vod doprava a přes železniční přejezd. Za ním doleva mezi tratí a zahrádkami, 
poté po louce a dojdeme k podchodu pod tratí. Ten projdeme a hned za ním se 
dáme doprava po štěrkové cestě k druhému podchodu pod železniční tratí. Zde se 
napojíme na červenou značku, po které dojdeme přes centrum města na 
nádraží, kde naše vycházka konči. 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
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Cesta zpět: 11:53 (Rx 889); 12:16 (Os 5007); 12:53 (Rx 867); 13:53 (Rx 891). 
Cesta rychlíkem trvá do Pardubic 9 minut, osobním vlakem o 4 minuty déle. 

Mapa: edice zelených map KČT č. 24 Hradecko a Pardubicko  

Občerstvení: Na konci vycházky v některé z restaurací v centru Přelouče, nebo 
v restauraci hotelu VM naproti nádraži. 

Cena: Cena obyčejné zpáteční jízdenky Přelouč – Pardubice pro jednu osobu 
vyjde na 53 Kč. 

Vycházku připravil, vede a na Vaši účast se těší Luboš Ďatko 😊 

723 366 096 (O2); lubos.datko@gmail.com 

 

Vlastivědně poznávací text 

Přelouč - Přelouč patří k nejstarším historicky doloženým místům regionu. Název 
Přelouč je odvozen od místa, kudy se chodilo přes louky. Původní název obce zněl 
Přelučie. Vlastní osada vznikla na severní straně dnešního města, v místě zvaném 
Na Dole, patrně v 10. století za panování rodu Slavníkovců. První historická 
zmínka je z roku 1086, kdy král Vratislav daroval vesnici Přelouč i s chmelnicí 
benediktinskému klášteru v Opatovicích nad Labem. S osudem kláštera v 
Opatovicích nad Labem je Přelouč a část jejího okolí spojena po dobu 300 let. Na 
příhodném místě zde na vrcholu opukové terasy vysoko nad Labem vzniklo tržní 
centrum. Na žádost opata Částky (který stál v čele kláštera v letech 1261 – 1291) 
povyšuje král Přemysl Otakar II. 8. 9. 1261 Přelouč na městečko a uděluje mu 
právo magdeburské a hrdelní. S klášterem byla Přelouč úzce spjata až do 
husitských válek. Zřejmě již od této doby užívá Přelouč jako svůj znak černý rošt 
ve zlatém poli, atribut sv. Vavřince, patrona Opatovického kláštera. Do roku 1960 
měla Přelouč statut okresního města. Mezi dominanty města patří budova 
Občanské záložny na Masarykově náměstí, kostel sv. Jakuba a morový sloup. 
Nejvýznamnější přeloučský rodák je bezesporu František Filipovský.  

Slavíkovy ostrovy - Přírodní území, které navazuje na severní okraj města 
Přelouče vzniklo při regulaci řeky Labe. Tím byl oddělen velký meandr a vznikl 
,,ostrov“. Významná biologická lokalita z důvodu výskytu modráska bahenního a 
očkovaného. 

 

 

 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
mailto:lubos.datko@gmail.com


       KČT Slovan Pardubice strana 3 (celkem 3) www.kct-slovan-pardubice.info 
 

 

 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/

