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          Kondiční vycházka podzimní přírodou 

 Sobota 10. listopadu 2018 
 

Odjezd: v 9:21 trolejbusem č. 3 ze zastávky Hlavní nádraží (lze přistoupit i na trase 
trolejbusu: 9:25 Masarykovo nám.; 9:29 Polabiny Hradecká. Ale když nás bude hodně, 
tak trolejbus na hlavním nádraží začíná a budeme mít šanci ho rovnou celý obsadit :-)). 

 

 

Trasa: 14,5 km; 69 výškových metrů: Trasa je velmi jednoduchá: po vystoupení 
z trolejbusu č. 3 na zástávce Lázně Bohdaneč točna (v 9:46), až do příchodu na nádraží 
v Přelouči nespustíme z očí zelenou turistickou značku. Průběh trasy je Lázně Bohdaneč 
točna (0 km) => Lázně Bohdaneč ATC => (1,7 km) => rybníky Rozhrna a Skřiň (3 km) => 
Přelovice (5,5 km) => rozcestí se žlutou u Sopřečského kanálu (8,5 km) => rozcestí 
Výrov, u Opatovického kanálu (9 km) => autokemp Buňkov (10 km) => Lohenice (12 km) 
=> Přelouč, nádraží (14,5 km) 

Pokud by byl někdo unavený, nebo pospíchal, tak je možné opustit ve Břehách u 
autokempu zelenou značku: u brány se dát doleva, dojít na hlavní silnici – ulice Obránců 
Míru. Zde se dáte doleva, dojdete až na konec Břehů. Odtud je to již jen 1 km na začátek 
do Přelouče. Ale stezka pro pěší vede jen zhruba 500 m k mostku u samoty, zbylých 500 
m k mostu přes Labe musíte dojít opatrně po okraji vozovky. Od elektrárny dojdeme po 
zelené na nádraží. Tato kratší varianta měří 12,5 km. 

 

Odjezd zpět: z Přelouče odjíždí vlaky na Pardubice v 12:53 (Rx); 13:53 (Rx); 14:16 (os); 
14:53 (Rx); 15:53 (Rx); 16:16 (os); 16:53 (Rx)……. Jízdní doba rychlíkem je 9 minut, 
osobním vlakem 13 minut. 

Mapy: zelená edice KČT č. 24 – Hradecko a Pardubicko 

Občerstvení: na 9. km restaurace Cikánka ve Břehách, v cíli naproti nádraží restaurace 
VM. 

Vycházku připravil, vede a na Vaši účast se těší Luboš Ďatko 😊 
(lubos.datko@gmail.com; 723 366 096 (O2)) 
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Vlastivědně poznávací text 

Lázně Bohdaneč - Město s 3 405 obyvateli leží 8 km severozápadně od Pardubic. 
Původně nevýznamná osada Bohdaneč zaznamenala rozmach na přelomu 15. a 
16. století, kdy majitel pardubického panství Vilém z Pernštejna vybudoval v okolí 
rozsáhlou síť rybníků. Pernštejnská rybniční soustava, čítající tou dobou na 300 
rybníků, byla napájena z řeky Labe uměle vybudovaným Opatovickým kanálem, ve 
své době největším vodním dílem v Čechách. Přes 32 km dlouhý kanál byl 
zprovozněn před 500 lety a ke svému účelu slouží dodnes. Tradice rybníkářství v 
Bohdanči přetrvala, pravidelné podzimní výlovy jsou lákadlem pro milovníky ryb z 
širokého okolí. Rybníky jsou také hnízdištěm vzácných druhů vodního ptactva. Na 
území rybníků Bohdanečský a Matka je vyhlášena národní přírodní rezervace a 
ptačí oblast pro ochranu chřástala kropenatého. Další rozkvět města nastal na 
přelomu 19. a 20. století po založení slatinných lázní bohdanečským rodákem 
Janem Veselým. Lázeňství, zaměřené na léčbu pohybového ústrojí, i okolní 
příroda předurčily budoucí rekreační charakter města. Ve městě je možné 
obdivovat klasickou i moderní architekturu. Zejména pak jedinečné dílo Josefa 
Gočára. Lázeňský pavilon Gočár, který v roce 2013 oslavil 100. výročí od svého 
otevření, našel jako jedna z mála staveb kubistického slohu místo v učebnicích 
architektury. Další architektonické dominanty, původně renesanční budova radnice 
a barokní kostel sv. Maří Magdalény, se nacházejí na Masarykově náměstí.  

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.  

   

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


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

6677  lleett  nneeppřřeettrržžiittéé  ččiinnnnoossttii  11995511  --  22001188 

 

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

