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SVĚDECKÉ VRCHOLY 

 POLABÍ 
sobota 28. září 2019 

Spojení:  

 

 

 

 

 

 

Sraz: V dostatečném předstihu před odjezdem vlaku v hale pardubického hlavního 
nádraží. 

Charakter tras: Trasy vedou rovinatou krajinou Polabí, jediné krátké výstupy budou na 
Břístevskou a Přerovskou hůru.  

TRASA 1: délka 22,5 km; stoupání 107 výšk. metrů, klesání 132 výšk. metrů.                              
Třebestovice železniční stanice – po zelené přes rozcestí U Dubu (2,5 km) až na žlutou 
značku pod motorestem Kersko (4 km). Pokračujeme po žluté přes rozcestí obec 
Velenka (5,5 km); les Psárce (8 km); Břístevská hůra (10,5 km; 233 m.n.m.; na vrcholu 
zřícenina kaple sv. Kříže); obec Starý Vestec (11,5 km); Přerov nad Labem skanzen 
(15 km; zde končí trasa číslo 2); žlutá odbočka k vrcholu Přerovské hůry (16 km; 237 
m.n.m.) a po stejné cestě zpět na rozcestí skanzen Přerov (17 km). Odtud vpravo po 
zelené přes rozcestí Sedlčánky (21 km) až na k železniční zastávce Čelákovice Jiřina 
(22,5 km), kde tato trasa končí. 

TRASA 2: délka 15 km; stoupání 52 výšk. metrů; klesání 68 výšk. metrů.                                  
Sleduje popis trasy číslo 1 až na rozcestí Přerov nad Labem skanzen, kde končí.   

Spojení zpět pro trasu 1: 

Čelákovice 
Jiřina 

13:23 os 14:23 os 15:23 os 16:23 os 17:23 os 

Kolín Př. 14:28 

Odj.14:38 R 

Př. 15:28 

Odj.15:38 R 

Př. 16:28 

Odj.16:38 R 

Př. 17:28 

Odj.17:38 R 

Př. 18:28 

Odj.18:38 R 

Pardubice 15:02 16:02 _17:02 18:02 19:02 
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Spojení zpět pro trasu 2: 

 

 

 

Mapy: zelená edice map KČT č. 37: okolí Prahy – východ 

 

Občerstvení: (neověřeno) Přerov nad Labem (hostinec U Skanzenu; Na Růžku); 
Čelákovice (poblíž železniční zastávky Jiřina je hospoda U Kubelků a hospoda V Jiřině). 

 

Cena: základní jízdné Pardubice – Třebestovice je 105 Kč; Čelákovice – Pardubice 135 
Kč.  

 

Výlet připravil a vede Luboš Ďatko (723 366 096 O2) lubos.datko@gmail.com             
Budu rád, když se mi před akcí nezávazně nahlásíte na mail či telefon, abych si mohl 

udělat obrázek o orientačním počtu účastníků. 😊  
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Vlastivědně – poznávací text 

Co je svědecká hora? 

Svědecká hora (svědecký vrch, svědek, butte) je osamocená vyvýšenina, která byla 
vytvořena erozní činností exogenních sil – ústupem svahů tabulí a stolových hor. Je 
tvořena horizontálními nebo subhorizontálními vrstvami hornin. Označení svědecká 
hora odráží skutečnost, že právě tato osamocená hora, popřípadě skupina hor, 
zachycuje ve svém tělese jinde již oderodované horniny a svědčí o původní výšce 
povrchu. Často vznikají tak, že níže položené sedimenty jsou překryty výlevem lávy, 
která je odolnější vůči erozi a chrání temeno hory proti destrukci. Pokud nejsou 
uvažovány vertikální pohyby zemského povrchu, pak temeno svědecké hory leží ve výši 
původního povrchu. Pro svědecké hory jsou charakteristické výrazné melafyrové suky 
s bočními asymetrickými hřbety. Na příkrých okrajových svazích se nachází skalky a 
sutě.  

Břístevská hůra (na některých mapách také Vršek u Starého Vestce, Vršek u Vestce, 
ve starší literatuře Křížová hůrka) je 233 m n. m. vysoký svědecký vrch. Nalézá se mezi 
středočeskými obcemi Bříství a Starý Vestec v okresu Nymburk; u sjezdu z dálnice D11 
na jejím 18. kilometru. Tvoří trojvrší s Přerovskou a Semickou hůrou, společně se 
nazývají Polabské hůry. Na vrcholu Břístevské hůry se nalézá zřícenina barokní kaple 
Povýšení sv. Kříže z roku 1714. Je centrálního typu ve tvaru kříže delší osou 
orientovaná ve směru sever – jih. Po úderu blesku vyhořela v letech 1764, 1818 a 1878 
a od tohoto roku nebyla obnovena. Kaple má základy půdorysu ve tvaru kříže o délce 
11,92 m a šířce 10,40 m. Zdroje z počátku 20. století ještě uváděly zbytky klenby a 
stopy barokní výmalby, které se do dnešní doby nedochovaly. 

Přerovská hůra (v minulosti také Bílá hůra, Bílá hůrka nebo Bělice; 237 m) je 
svědeckým vrchem tyčícím se nad středočeskou obcí Přerov nad Labem. Je krajinnou 
dominantou, která převyšuje své okolí o více jak 50 metrů. Společně se Semickou a 
Břístevskou hůrou tvoří trojvrší Polabské hůry. Jižní svah hůry je součástí evropsky 
významné lokality Natura 2000 Polabské hůry. Na Přerovské hůře v místech 
nazývaných Na Šancích se rozprostírá pravěké a raně středověké hradiště (Keltové, 
Slované), jehož rozloha se odhaduje až na 20 hektarů. Od roku 2009 je hradiště státem 
chráněnou kulturní památkou. 

    

Břístevská hůra                                          Přerovská hůra
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Společná část obou tras (Břístevská hůra je pod číslem 3). 
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Část trasy číslo 1 po oddělení trasy číslo 2. 
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