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Série - Bezbariérové trasy Českou republikou

Nymburk - Poděbrady



Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou
republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování




Všechny publikované trasy jsou sestaveny a prověřeny vozíčkáři
Hlavními kritérii při výběru vozíčkářských tras byla bezbariérová dostupnost
MHD, veřejnou dopravou nebo možnost vyhrazeného parkovacího
stání, sjízdnost terénu s minimální pomocí asistence, převážně rovinatý, zpevněný terén s pozvolným klesáním a s minimálním stoupáním.
Dalším kritériem byla síť služeb, jako je bezbariérové sociální zařízení, občerstvení.



Tyto trasy vznikly i díky podpoře společností, které vám v rámci těchto materiálů také představíme.
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Poděbrady - pohled od Labe
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Trasa 3: Nymburk – Poděbrady a zpět
Nymburk - cyklistická trasa kolem Labe - Poděbrady
Trasa mezi Nymburkem a Poděbrady je vhodná za dobrého počasí a pro všechny, kdo své cestování rádi doplní delšími procházkami přírodou a mají dost sil
ke zvládnutí delších tras. Na této trase vás můţe doprovázet někdo na kolečkových bruslích, na kole i pěšky.
POPIS ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O TRASE
Začátek trasy: parkoviště pod mostem u plavební komory v ulici na Ostrově Nymburk
Konec trasy: parkoviště pod mostem u plavební komory v ulici na Ostrově Nymburk
Délka trasy: 18 km
Čas jízdy: 6 hodin
Zaměření: poznávací – historické - sportovní
Obtížnost: nejlehčí pro mechanický vozík i elektrický vozík
Cenová hladina: zdarma
Tato trasa je více sportovně zaměřená
a provede vás krásnou přírodou mezi
Nymburkem a Poděbrady. Začátek trasy je na parkovišti v Nymburce pod
mostem. Na parkovišti je 5 vyhrazených míst pro vozíčkáře. Parkování je
zde pro vozíčkáře zdarma. Jiţ zde se
můţete strávit pár pěkných chvil a dívat na řeku a třeba i na projíţdějící loď
plavební komorou.
Královské město Nymburk se rozkládá na obou březích řeky Labe, v úrodNymburk - Ţelezniční most
né části středního Polabí. Leţí v nadmořské výšce 186 m, přibliţně 50 km
východně od Prahy, a má téměř 15 000 obyvatel. Město bylo zaloţeno ve druhé polovině 13. století Přemyslem Otakarem II. a po celý středověk patřilo mezi nejvýznamnější města v zemi. Jiţ záhy po svém zaloţení se Nymburk stal
jedním ze strategických měst chránících srdce českého království - Prahu. Bylo
důleţitou oporou královské moci. Počátky osídlení strategického opukového
pahorku nad řekou, přes níţ vedl vyhledávaný brod, sahají hluboko do historie.
Svědčí o tom řada archeologických nálezů, zejména objev kostrového hrobu z
mladší doby kamenné (3600 let před Kristem). Tento skříňový mohylový hrob
byl odkryt v roce 1994, jedná se o zcela unikátní nález. Husitské války v 15.
století se dotkly města jen nepatrně (byl vydrancován klášter dominikánů) a
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Hradby Nymburk

tak rozkvět trval celé období gotiky a renesance prakticky do začátku 17. století. Třicetiletá válka (1618-1648) přervala ţivot bohatého a výstavného měšťanského sídla. Během ní byl Nymburk vypálen a vydrancován, pevnost byla
téměř zničena, hradby pobořeny. Jen pomalu se do města vracel ţivot, často
ještě narušen velkými poţáry. Zlomem v novodobé historii bylo aţ zavedení
ţeleznice k městu v roce 1870. Od té doby se sídlo rozrůstalo, byly vystavěny
nové budovy, došlo k regulaci řeky Labe, k výstavbě nového mostu a hydroelektrárny s plavební komorou.
Město po staletích expandovalo za pás hradeb. Původní středověký půdorys ale
zůstal zcela zachován. Historické jádro Nymburka bylo r. 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Najdete v ní především chrám sv. Jiljí, vzácnou ukázku gotické cihlové architektury z let 1280 - 1380, část cihlové hradby v lokalitě
Na Přístavě, oba vodní příkopy, kterými dodnes proudí říční voda. Dále kapli sv.
Jana Nepomuckého - původně součást kostela dominikánského kláštera z 13.
století, obnovenou renesanční radnici z roku 1526, bývalou městskou vodárnu
z roku 1597 zvanou Turecká věţ, morový sloup z roku 1717 nebo zpřístupně-
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Zdymadlo Nymburk

nou část renesanční sladovny ze 16. století v přízemí budovy Městského úřadu
v ulici U Staré sladovny. Všechny tyto pamětihodnosti a další zajímavá místa
jsou zahrnuty v naučné turistické trase s 68 zastávkami, kterou pro návštěvníky Nymburka připravilo město spolu se Společností přátel starého Nymburka.
Mapa zachycující tyto body je umístěna mimo jiné na Náměstí Přemyslovců.
Z parkoviště se vydáte k řece a na pravém břehu řeky Labe se napojíte na cyk-

Pohledy z cyklostezky
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lostezku č. 24 a zároveň můţete sledovat červenou turistickou značku. Po
pár metrech se vám naskytne krásný
pohled na středověké opevnění. Pokračujte dál směrem ke zdymadlu.
Zde je kratší úsek cesty přes můstek
vydláţděn. Podél Labe dojedete po
asfaltové cyklostezce aţ k místu, kde
je nutné přejet menší můstek, jehoţ
povrch tvoří dřevěné fošny. Poté opět
po asfaltové cestě dojedete aţ do Poděbrad. Z cyklostezky se dostanete do
města po nově vybudovaném nájezdu
Pohledy z cyklostezky
(nutný doprovod – prudké stoupání),
nebo pokračujte dál podél Labe. Projedete kolem zámku a u dětského hřiště, v místě kde je most pro pěší přes řeku,
odbočíte do leva a kolem kostela dojedete po chodníku aţ na nám. Jiřího
z Poděbrad. Odtud se můţete vydat na procházku po lázeňské kolonádě. Zde
jsou dvě přístupné kavárny a po procházce lázeňským parkem se stejnou cestou vrátíte zpět.
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Pohledy z cyklostezky před
Poděbrady
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Město Poděbrady se rozprostírá v jedné z nejúrodnějších částí naší republiky.
Díky této příznivé poloze zde bylo zmapováno jedno z nejstarších lidských osídlení, které pochází z doby 5. tisíc let před naším letopočtem. V polovině 12.
století je zaloţen na opukové skále nad Labem přemyslovský hrad. Během 13.
století osada kolem hradu příliš nevzkvétá a je zastíněna rozvojem královského
města Nymburk. Teprve kdyţ se osada dostala do správy Pánů z Kunštátu a
Poděbrad v letech 1345 aţ 1495, zaţívají Poděbrady velký rozmach. Celý hrad
s podhradím byl přestavěn a opevněn. Pravděpodobně roku 1471 Jiří z Poděbrad povýšil Poděbrady na město s četnými výsadami. Město za jeho vlády bylo obehnáno hradbami, byl zde zaloţen městský špitál a škola. Za vlády Ferdinanda I. dochází k novému rozkvětu Poděbrad. Původně gotický hrad je přebudován na královské renesanční sídlo.
Během třicetileté války při pustošení Švédy a Sasy dochází ve městě k rabování a četným poţárům. V roce 1681 zachvacuje celé město poţár a jsou zničeny
všechny dřevěné domy. Po této události je nařízeno na náměstí stavět domy
pouze zděné. Zároveň jsou zbořeny městské hradby a vodní příkopy. Obrovský

Pohledy z cyklostezky v Poděbradech
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posun ve vývoji města Poděbrady sahá do období roku 1904 aţ 1905. V těchto
letech zde byl baronem von Büllowem objeven pramen minerální vody na nádvoří zámku. V roce 1908 v Poděbradech byla zahájena první lázeňská sezona.
Město se začíná orientovat na zpříjemnění pobytu a ubytování lázeňských hostů. Postupně jsou zde budovány léčebné domy, penziony, hotely, nádraţí, školy, na Nymburském předměstí vzniká vilová čtvrť. 2 světovou válku Poděbrady
přečkaly bez újmy. Ani v dobách komunismu nedochází k výraznému narušení
příjemného rázu lázeňského města.
Technické údaje trasy:
Určeno pro: mechanický i elektrický vozík
Povrch cest: asfaltový, 30 metrů u zdymadla jsou kostky a jeden můstek přes strouhu
má dřevěný povrch
Terén: rovina, za mostem v Nymburce je kratičké mírné stoupání a při výjezdu od Labe
do Poděbrad je mírné stoupání kolem kostela.
Dopravní dostupnost:
Vlastní automobil
WC:
Parkoviště v Nymburce – menší manipulační prostor pro elektrický vozík, klíč je v pokladně
Náměstí Jiřího z Poděbrad – přístup z venku má menší nájezd
Hotelová škola v Poděbradech
Hotel Orfeus, Tyršova 786, Poděbrady
Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1801, Nymburk
Občerstvení:
Hotelová škola v Poděbradech
V letních měsících je moţné vyuţít zahrádky, které jsou ve městě ve velkém počtu.
Kavárny na lázeňské kolonádě
Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1801, Nymburk
Hotel Orfeus, Tyršova 786, Poděbrady
Ubytování:
Hotel Orfeus, Tyršova 786, Poděbrady
Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1801, Nymburk
Penzion Radost, Náměstí T.G.Masaryka, Poděbrady
Hotel Spa Felicitas, Náměstí T.G.Masaryka, Poděbrady
Užitečné informace o bezbariérových památkách a zajímavostech na trase:
Zámek Poděbrady – Polabské muzeum:
290 55 Poděbrady
Náměstí Jiřího z Poděbrad
Web: http://www.polabskemuzeum.cz
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RAŽSKÝ HRAD

Seznámení s historií
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. p r a gprohlídku
u e c i thlavní
y l i n dominanty
e . c o m nejen města Prahy,
Před tím, než se vydáme
naw
samotnou
ale celé naší republiky, měli bychom se seznámit s historií památky, která je spojena se
současností ale i minulostí státu. Patří mezi velice důležité symboly, a proto pojďme
společně nahlédnout za zdi Pražského hradu, a seznamme se s historickými událostmi,
které ovlivňovaly dějiny České republiky, protože právě na Hradě se utvářela velká část
naší historie.
Prague City Line turistům a návštěvníkům Prahy nabízí:

Počátek



Doporučené a přehledně zpracované turistické trasy po Praze

Pražský hrad byl dle dochovaných historických pramenů založen přemyslovských knížeTématicky
zaměřené
turistické
průvodce
po Praze
k volnému
stažení
v PDF a
tem Bořivojem
roku
880. Toto
středověké
hradiště
bylo poté
opevněno
příkopem
formátuapřímo
internetových
valem z kamení
hlíny.z Poté
na územístránek
hradu vyrostly kostely, nejprve kostel Panny
Marie, a v první polovině desátého století kostely zasvěcené svatému Jiří a svatému
 Tématicky zaměřené tištěné turistické průvodce po Praze ZDARMA
Vítu. Píše se tedy desáté století a Pražský hrad se stává sídlem hlavy státu, knížete
a později
krále. Kromě
hlav státu
zdekteré
všakdoporučujeme
působil i nejvyšší
církve,
 také
Informace
o zajímavým
místech,
v Prazepředstavitel
navštívit v širopražský biskup. Později byla v místě původní rotundy postavena bazilika svatého Víta, jež
kých souvislostech, zpracovaných s originálními texty, řadou kvalitních fotose stala hlavním hradním kostelem. A čím byla také velmi významná? Byly zde totiž
doplněných
uchovány grafií
relikvie
světců mapami.
a patronů Země. Nutno zmínit svatého Víta, Václava a také
Vojtěcha.
 Nabídku a informace o ubytování a dalších službách, které Praha nabízí

 krážem
SLEVENKY,
průvodce který šetří vaše peníze
Křížem
staletími
Co přinesla vláda Lucemburků?
Dalším historickým mezníkem, důležitým v historii stavby, je období čtrnáctého století, kdy
na český trůn usedá rod Lucemburků. V té době se Pražský hrad, díky osobě Karla IV.,
poprvé stává císařskou rezidencí a zároveň sídlem panovníka Svaté říše římské.
Hrad v té době prodělal rozsáhlé rekonstrukce, kdy byl přestavěn královský palác a
posíleno hradní opevnění. Stavební práce se nevyhnuly ani chrámu svatého Víta, který
začal získávat gotickou podobu.
Od husitství kontakt:
k Jagelloncům
ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU o.s.
Nastává období husitských válek,
které nebylo pro
Hrad nijak příznivé. Po desetiletí neJagellonská
2428
byl nikým obýván, což se výrazně podepsalo na hradních budovách a na opevnění, které
130 00 Praha 3
začaly pomalu chátrat. V roce 1483 začalo opět svítat na lepší časy. Na trůn usedá
Telefon:
+420
724Chátrající
333 242
dynastie Jagellonců, která se na Hradě
usídlila.
zdi byly opět opraveny a doE-mail:
praguecityline@gmail.com
konce vyrostly nové obranné věže Prašná věž, Nová bílá věž a také Daliborka. Dále došlo
k přestavbě a rozšíření královského paláce. Zajímavostí je, že v té době byl nádherný
Vladislavský sál považován za největší světský klenutý sál tehdejší Evropy.
Na trůn usedají Habsburkové
Renesanční háv si Hrad oblékl díky další vládnoucí dynastii, tedy Habsburkům. V té
době byla založena Královská zahrada, která se dočkala největšího rozmachu
v šestnáctém století. Z tohoto období pochází stavby, které měly sloužit především pro
zábavu panstva, jimiž byl letohrádek, míčovna, střelnice a také lví dvorek. Jistých
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