
Junák – český skaut, středisko Přelouč 

pořádá v sobotu 18.9.2021 

3. ročník turistického pochodu 

 

 

 

 
START: autobusové nádraží Lázně Bohdaneč od 7:00 do 10:30. Jak se na start dostanete? Od 

pardubického hlavního nádraží, kde staví všechny druhy vlaků, jezdí do Lázní Bohdaneč 2x za 
hodinu trolejbus číslo 3. Tím dojedete na zastávku Lázně Bohdaneč, autobusové nádraží. Při 
nákupu jízdenky na MHD je třeba myslet na to, že Lázně Bohdaneč leží v druhé tarifní zóně!  

Jízdné lze nově v pardubické MHD uhradit ve voze označením nástupu a výstupu pomocí 
kreditní karty, elektronickou peněženkou na IN kartě či IREDO kartě.  

CÍL: restaurace hotelu VM Přelouč (naproti nádraží) od 11:00 do 17:30 

 

TRASY:  

13 km: Lázně Bohdaneč aut. nádraží – lázeňský park – Neratov – rybníky Rozhrna a Skříň – 
Přelovice – Břehy – Přelouč 

17,5 km: Lázně Bohdaneč aut. nádraží – NS Gočárův okruh (Pod svatým Jiřím – Gočárův 
vodojem – Tillerovo sedátko – lázeňský park – náměstí) – Neratov – rybníky Rozhrna a Skříň – 
Přelovice – Břehy – Přelouč 

25 km: Lázně Bohdaneč aut. nádraží – Pod svatým Jiřím – Gočárův vodojem – po cyklo 4193 
na zastávku MHD UMA továrna – rodný domek bratranců Veverkových Rybitví – Horecké 

písníky – Tillerovo sedátko – lázeňský park – Neratov – rybníky Rozhrna a Skříň – Přelovice – 
Břehy – Lohenice – Přelouč 

33 km: Lázně Bohdaneč aut. nádraží – lázeňský park – Tillerovo sedátko – Horecké písníky –
rodný domek bratranců Veverkových Rybitví – MHD UMA továrna – po cyklo 4193 přes 
průmyslovou zónu Semtín na zastávku MHD Semtín zastávka – Doubravice – Pohránovský 

rybník – Stéblová rozcestí – V Rozkoši – Lázně Bohdaneč náměstí park – Neratov – rybníky 
Rozhrna a Skříň – Přelovice – Břehy – Lohenice – Přelouč 

 

INFORMACE: Na startu obdrží každý účastník podrobný popis trasy. Po projití danými 

kontrolami na trase obdrží každý účastník pamětní list, v cíli bude také k dispozici razítko 
pochodu. Pochod se koná za každého počasí a každý účastník ho absolvuje na vlastní 

nebezpečí.  

 

STARTOVNÉ: jednotné 20 Kč 

KONTAKT: Luboš Ďatko; lubos.datko@gmail.com; 723 366 096 


