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ÚDOLÍ BEČVÁRKY 

A OKOLÍ KOUŘIMI 
sobota 3. října 2020 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasy:  

Trasa 1: 17 km; stoupání 221 výšk. m.; klesání 229 výšk.m.: Bošice nádraží – 
od nádražní budovy po kočičí dlažbě vpravo 50 m na okresku k železničního 
přejezdu – zahnout vlevo a po okresce neznačeně do obce Bošice (v obci u kapličky 
zatočit vlevo), za mostkem začíná modrá turistická trasa – rozc. Bošice – Skala 
(1,5 km) – po modré vlevo údolím Bečvárky do obce Přebuzy (3 km) – 
pokračujeme dále po modré údolím Bečvárky až k železniční zastávce v obci 
Žabonosy (5 km) – za zastávkou klesá modrá značka dolů a po 100 m zatáčí vpravo 
mezi domy, zde modrou opustíme a pokračujeme po cyklo značení (žluté tabulky) 
po cyklotrase SOS (středočeská ovocnářská stezka) přes obec Zalešany (6,5 km) 
do obce Miškovice (7,5 km) – zde se za mostem u kapličky napojíme na zelenou 
turistickou značku a  po ní jdeme vlevo přes rozc. Klášterní Skalice (9,5 km) – dvůr 
Zárybník (11 km) – nádraží Kouřim (12,5 km; zde končí trasa číslo 2) – Kouřim 
náměstí (13,5 km) – z náměstí po žluté k mostu přes Výrovku na rozc. Stará 
Kouřim okruh (14 km) – vpravo po okružní žluté a naučné stezce přes rozc. 
Libušino jezírko (15 km) – hradiště Stará Kouřim (15,5 km) a kolem Lechova 
kamene dojdeme opět na rozc. Stará Kouřim okruh (16 km) – po žluté vpravo na 
rozc. nádraží Kouřim, kde náš výlet končí. 
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Trasa 2: 12,5 km; stoupání 107 výšk. m.; klesání 117 výšk. m.: Sleduje popis 
trasy číslo 1 až na nádraží v Kouřimi, kde končí. V případě delšího času do odjezdu 
vlaku lze dojít po zelené značce na náměstí (+ 1 km) a stejnou cestou zpět (+ 1 km) 

 

Spojení zpět:  

Mapy: zelená edice map KČT č. 42: Kolínsko – Kutnohorsko 
 
Občerstvení: na konci neověřené v Kouřimi, na trase s sebou mějte dostatek 
vlastního jídla a pití! 
 

Výlet připravil, vede a na Vaši účast se těší Luboš Ďatko       

(lubos.datko@gmail.com; 723 366 096 (O2)) 
Prosím případné zájemce, aby se mi před akcí nezávazně nahlásili na mail či 
telefon, abych si mohl udělat obrázek o předpokládaném počtu účastníků. 
 

Vlastivědně – poznávací text 
Klášterní Skalice: Není přesně známo, kdy obec Klášterní Skalice vznikla, nejstarší 
písemné zprávy pocházejí z 8. století. První zmínka o Klášterní Skalici je z roku 
1345. Původ názvu vychází zřejmě od množství skal, které okolo břehů Kouřimky 
vystupují. Název Klášterní jí byl připojen až v pozdější době, když zde byl vystavěn 
cisterciácký klášter. Klášter založil roku 1357 kancléř císaře Karla IV. mindenský 
biskup Dětřich a je nejmladším cisterciáckým klášterem na našem území. Po 
nájezdu husitských houfů v roce 1421 klášter vyhořel a přestal existovat. Jsou 
dochovány zříceniny klášterního chrámu Panny Marie a konventních budov. Z 
kostela zbývá torzo jihovýchodního pilíře křížení vystupující do výše asi 10 metrů. 
Je z tesaného pískovce. 
 
Kouřim: Město s 2000 obyvateli je nejstarším městem v českém království. 
Archeologickými výzkumy je dokázáno, že Slované obývali dnešní kouřimsko v 1. 
pol. 9. stol. V té době bylo střediskem bojovného kmene Zlíčanů. Ti sídlili na 
největším slovanském hradišti zvaném dnes Stará Kouřim. Královské město založil 
král Václav I. v roce 1237. Ve městě zachované středověké opevnění s baštami a 
Pražskou branou. Na náměstí chrám sv. Štěpána se zvonicí. Na JV okraji města 
skanzen lidové architektury. 
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