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Summary  

The thesis is mainly about the natural conditions and the cultural attractions of the Elbe 

valley. This thesis informs about the geomorfology, geology, fauna and flora in this area. 

There are also descriptions of the interesting cities and places in this region. At the end 

there is the presentation of a five day excursion in this area. 
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Anotace 

Práce se zabývá hlavně přírodními podmínkami a kulturními zajímavostmi Polabí. Tato 

práce podává informace o geomorfologii, geologii a fauně a flóře této oblasti. Jsou zde také 

popsány atraktivní města a místa regionu. V závěru je sestaven pětidenní poznávací zájezd. 
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1.  ÚVOD 
 

 V bakalářské práci na téma Atraktivita regionu Polabí bych ráda přiblíţila přírodní 

podmínky a zajímavá místa této oblasti. Je zde mnoho míst, které určitě stojí za vidění. 

K návštěvě láká řada zámků, chrámů či muzeí. Návštěvník se zde můţe projít po velkém 

mnoţství značených turistických tras různé náročnosti nebo se projet na kole po 

cyklostezkách, kolem řeky Labe. 

 V první části práce se čtenář seznámí s geomorfologií a geologií tohoto kraje, v její 

podčásti je představena květena a zvířena Polabí. V další části jsou popsány atraktivní 

místa a památky. V závěru práce, je uveden pětidenní poznávací zájezd, který je orientován 

pro průměrně zdatného turistu. 

 Cílem mé práce bylo především přiblíţit čtenáři zajímavost této oblasti a vyvolat 

v něm touhu po návštěvě rovinatého Polabí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barbora Bulinová: Atraktivita regionu Polabí 

2011                                                                                                                                     

 

 

2 

2. POPIS LOKALITY Z HLEDISKA 

GEOMORFOLOGICKÉHO A GEOLOGICKÉHO 
 

Oblast Polabí se nachází  převáţně ve středních Čechách, a představuje turisticky 

velmi navštěvovanou oblast, jak uţ z názvu vychází „leţí“ na řece Labi. Ovšem tento kraj 

není jen krajem vody. 

 

2.1  Geomorfologická charakteristika 

 Popisovaná oblast leţí v Polabské níţině a je svými přírodními podmínkami 

předurčena zemědělské intenzivní výrobě, které je v tomto regionu věnována mimořádná 

pozornost. Region se nachází ve Středočeském kraji a hustota obyvatel je přibliţně 110 

obyvatel na 1km². 

 Převáţnou část zaujímá zemědělská půda s rozlohou přibliţně 32 201 ha a z toho je 

téměř 29 000 ha půda orná. Polabí je krajina, která je obydlená jiţ od velmi dávna, přesto 

si na mnohých místech zachovala svou původní či jen mírně pozměněnou podobu, jedná se 

o luţní lesy, písečné přesypy, teplé a suché stráně či vodní plochy. Tam kde zasáhl člověk 

se vytvořila nová „tvář“ krajiny (Fořt et al., 1986). 

 Říční osou je řeka Labe ta přijímá větší přítoky zprava a menší aţ na Doubravu 

zleva. Labe dosahuje šířky do 100 metrů. Ve starších čtvrtohorách Labe svůj tok několikrát 

měnilo a posunovalo se směrem na jih. Labe si prořízlo koryto bez ohledu na tvrdost 

hornin, které jsou východně, severně i západně měkčí.  

 Z levostranných přítoků této řeky je největší Doubrava, která se do Labe vlévá 

v Záboří nad Labem, dalšími menšími přítoky jsou Klejnárka  a Výrovka. 

Z pravostranných přítoků přijímá Labe u Nymburka Mrlinu a u Poděbrad řeku Cidlinu 

(obr. 1). Z Cidliny do Labe byl v 15. století postaven 14 kilometrů dlouhý Sánský kanál, 

ten slouţil k napájení dnes jiţ zaniklých rybníků, které se na Poděbradsku hojně 

vyskytovaly. V roce 1762 se jich v této oblasti vyskytovalo 65, tento kanál také slouţil 

k napájení mlýnů. Mlýnů bylo mnoho na tocích, které vyuţívaly značného spádu 

z kutnohorské plošiny do Polabí. Mlýnské strouhy tam jsou dosud, kdeţto z mlýnů jsou 

většinou rozvaliny, nebo slouţí k jiným účelům.  
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 Sítí umělých struh a kanálů je i poznamenána krajina mezi Nymburkem a 

Poděbrady a to tak, ţe jen stěţí lze rozeznat původní tok od toku umělého. I přirozené toky 

byly upravovány. Regulace Labe byla dokončena před první světovou válkou. 

 Klimaticky patří polabská oblast mezi teplé aţ mírně teplé oblasti Čech. Většina 

Polabí má průměrnou roční teplotu 8°C. V regionu se vyskytuje poměrně málo sráţek 600 

mm/rok. Letních dnů je zde kolem 60 (Melicharová et al., 1970).  

  

 

Obr. 1 Soutok Labe s Cidlinou (foto Davidová, 2009) 

   

2.2  Geologická charakteristika 

 Polabí se rozkládá na geologickém celku zvaném Český masiv. Český masiv je 

zbytkem rozsáhlého variského horstva, které bylo vyvrásněno při variském vrásnění. Na 

stavbě Českého masivu se podílely především horniny prekambrického a paleozoického 

stáří, jejich celky před variiským vrásněním spolu patrně nesouvisely a teprve procesy 

vrásnění je spojily v pevný celek – dnešní Český masiv. Na něm se pak ukládaly další 

mladší uloţeniny (Chlupáč et al., 2002).  

Český masiv se skládá z několika celků Polabí, se nachází na celku Bohemikum, 

jak uţ z názvu vychází jedná se o latinské pojmenování Čech. Tato geologická jednotka 

tvoří oblouk západních Čech, přes Prahu a Ţelezné hory na Moravu, kde je uťata zlomem. 

Zlomem jsou tvořeny všechny jeho hranice, jelikoţ jsou zlomy většinou překryty 

křídovými sedimenty, není omezení bohemika nejzřetelnější (Chlupáč et al., 2002). 
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 Vulkanity a statohorní sedimenty tvoří největší část bohemika, také nápadnou částí 

jsou stratoprvohorní sedimenty Barrandienu, které tvoří synklinorium od Klatov aţ 

k Brandýsu nad Labem. Z původní rozsáhlé plochy uloţenin zůstaly bohuţel uţ jen zbytky. 

Neví se, jaká vrstva sedimentů je překrývala a pak byla erodována, ale byla zřejmě tenčí, 

neţ u Moldanubika (Kukal et al., 2005).  

Podloţí Polabí je z větší části tvořeno Českou křídovou tabulí (obr. 2) a není příliš sloţité. 

 

Obr.2 Oblasti křídy v České republice (www.geo.websnadno.cz) 

 

 Ve spodní a svrchní křídě se začínají ozývat orogenezí procesy na jih od Českého 

masívu. S pomocí těchto projevů se část Českého masívu – podél řeky Labe – postupně 

sniţovala. Moře během svého rozšíření zasáhlo také Polabí, pahorkatiny severně od Labe a 

další. Oblast, která byla mořem zasaţena je známá, jako Česká křídová tabule. Hlavní část 

ukládání se odehrávala ve svrchní křídě a vrstvy zde zanechaných hornin zde dosahují 

mocnosti aţ 700 metrů. Coţ dokazuje velký odnos horninového materiálu z pevniny – 

vytvoření pískovců, slepenců a jílovců. Česká křídová tabule je artéskou pánví to znamená, 

ţe se v ní střídají propustné a nepropustné vrstvy. Propustné vrstvy se směrem k Labi mění 

na nepropustné jílovce. Linie vrstev, která prochází středním tokem řeky Labe aţ 

k Ţelezným horám je dobře viditelný přechod z pískovcové facii na facii jílovcovou, 

vyskytují se zde také prameny podzemních vod. Jeden z vydatných pramenů podzemních 

vod se nachází u Benátek nad Jizerou [1].  

 Dodnes jsou v okolí Poděbrad, především ve spraších, ale téţ v terasových štěrcích 

nalézány pozůstatky čtvrtohorních zvířat jako byli mamut nebo nosoroţec srstnatý (Fořt et 

al., 1986). 
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V Polabí se vyskytuje také voda artéská, jedná se o vodu sráţkovou, která se 

vsakuje na okrajích české křídové tabule do propustných pískovců. Křídová tabule je 

pánví, ze které pískovce pokračují ke středu a voda jimi můţe stékat do centrální oblasti 

pánve, coţ je zhruba okolí dnešního toku Labe mezi Pardubicemi a Mělníkem. Je-li 

křídová tabule porušena zlomy, coţ je v Polabí dost častý případ vytéká artéská voda sama 

na povrch nebo na něj bývá navrtána umělými vrty. Při cestě podzemím se tato voda 

obohacuje minerálními solemi, sytí se kysličníkem uhličitým a téměř vţdy obsahuje 

ţelezité sloučeniny, ty pak způsobují, ţe barví skleněné nádoby při častějším uţívání do 

hnědočervena (Melicharová et al., 1970). 

 

2.3  Fauna a flóra  

 Ţivočišstvo a květena je v Polabí zastoupeno velice bohatě. Popisovaná oblast je 

charakterizována střídáním níţinných biotopů v okolí vodních ploch a lesními či stepními 

oblastmi. V součastné době má vliv na druhovou bohatost, vývoj rostlinného krytu a na něj 

vázané ţivočichy mnoho činitelů. Situaci ovlivňuje především řeka Labe a další vodní toky 

jako jsou slepá labská ramena, rybníky či malé vodní nádrţe (Fořt et al., 1986).  

Změny vodního reţimu v povodí řeky Labe „zavinily“ ústup značné části 

původních druhů. V mírném toku řeky Labe můţeme spatřit stulík ţlutý (Nuphar lutea) či 

růţově kvetoucí rdes obojţivelný (Persicaria amphibia) – tato rostlina roste nejen ve 

vodním prostředí, ale také v příkopech nebo na vlhkém poli. Blíţe břehu můţeme narazit 

na kosatec ţlutý (Iris pseudacorus), rákos obecný (Phragmites australis) či na mohutnou 

trávu, jejíţ plody připomínají obilí jde o zblochan vodní (Glyceria maxima), na něm 

můţeme spatřit sítě od pavouků jako jsou čelistnatka rákosní (Tetragnatha exteusa) či 

křiţáci pobřeţní (Araneus cornutus). V labské vodě ţijí larvy váţky klínatky obecné 

(Libellula vulgatissima), která dříve patřila k vzácným druhům. Ve vodě je také moţné 

zahlédnout raka pruhovaného (Orconectes limosus), jehoţ původ je ze Severní Ameriky, 

k nám se dostal z Německa tokem Labe. Jeho šíření u nás, ale ohroţuje výskyt raka říčního 

(Astatus astatus). 

Řeka je také významným zimovištěm vodních ptáků jako jsou kachny divoké (Anas 

platyrhychos), racci chechtaví (Chroicocephalus ridibundus), lysci černí (Fulica atra). 

Ojediněle na řece zimuje také potápka malá (Tachybatus ruficollis), potápka roháč 
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(Podiceps cristatus) nebo vzácné druhy severských kachen, které u nás většinou nehnízdí 

jedná se například o hohola severního   (Bucephala 

clangula) (obr.3), 

poláka kaholku (Aythya marila). Naopak mezi běţné 

druhy náleţejí měkkýši jako jsou okruţák ploský 

(Planobarius corneus), plovatka bahenní (Lymnaea 

stagnalis) nebo jantarka obecná (Succinea putris) či 

na dně ţijící velevrub malířský (Unio pictorum) a 

velevrub nadmutý (Unio tumidus). Vzhledem k odvodňování mokřadů vymizel 

z polabského regionu bobr evropský (Castor fiber). K běţné fauně, také bohuţel náleţí 

druhy, které signalizují na silné znečištění této řeky jsou jimi například nezmar obecný 

(Hydra vulgaris), nítěnky (Tubificidae), pijavky (Hirudinea) a mechové povlaky a 

polštářky. 

Ve druhé polovině 20. století intenzivní zemědělské hospodaření omezilo, či zcela 

znemoţnilo výskyt kdysi hojných druhů ptáků a savců, jakou jsou sysel obecný 

(Spermophilus citellus), tchoř stepní (Mustela eversmanii) či myšice termopásá (Apodemus 

agrarius). Významné místo v regionu má i zvířena, která je vázaná na lidská sídliště a 

jejich okolí, jako jsou parky, stavby, zahrady. Sídlí zde řada druhů z obojţivelníků – čolek 

obecný (Triturus vulgaris), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temporaria), 

uţovka obojková (Natrix natrix) a další. Z ptáků se jedná o řadu pěvců jako je pěnkava 

obecná (Fringilla coelebs), coţ je nejhojnější druh naší ptačí fauny, kos černý (Turdus 

merula), puštík obecný (Strix aluco), straka obecná (Pica pica) a krkavec velký (Corvus 

corax).  

V Polabí jsou hojně zastoupeny luţní porosty, jedná se o jeden z nejvýznamnějších 

biotopů v této oblasti. Tyto porosty  bývají označovány jako „tvrdý luh“ coţ je listnatý les 

s pomalu rostoucími stromy s tvrdým dřevem v němţ dominuje jasan ztepilý (Fraxinus 

excelsior), dub letní (Quercus robur), lípa srdčitá (Tilia cordata), olše lepkavá (Alnus 

glutinosa) nebo v současné době vzácný topol černý (Populus nigra). V keřovém patru 

můţeme narazit na bez černý (Sambucus nigra), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) 

(obr. 4),  chmel otáčivý (Humulus lupulus), coţ je jedna z našich lián. Na jaře se luţní les 

stává atraktivní barevnou podívanou díky barevnému podrostu rozkvétají dymnivky duté 

Obr. 3 Hohol severní 

(foto Stach) 
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(Corydalis cava), sasanky pryskyřníkovité (Anemone ranunculoides), orsej jarní (Ficaria 

verna), sasanky hajní  (Anemone nemorosa) nebo 

česnek medvědí (Allium ursium).  

Z motýlů v luţních porostech se můţeme 

setkat s některými typy baboček – babočka 

síťkovaná (Araschnia levana), babočka jilmová 

(Nymphalis polychloros). V dutinách stromů si staví 

hnízda sršeň obecná (Vespa crabro), nebo tyto 

opuštěné dutiny k úkrytu vyuţívají některé druhy 

savců, jako jsou například  netopýři, kteří si zde tvoří 

takzvané mateřské kolonie ve kterých rodí a 

vychovávají svá mláďata. Jedná se o netopýra 

vousatého (Myotis mystacinus) či rezavého (Nyctalus 

noctula). Z plţů, kteří zde tvoří typickou faunu se 

zde vyskytuje hlemýţď zahradní (Helix pomatia), plamatka lesní (Arianta arbustorum) 

(obr. 5) nebo vřetenovka hladká (Cochlodina laminata). Je zde také velké mnoţství ptáků, 

z nichţ mezi nejvzácnější jsou dravci. Ze 

savců ze zde hojně vyskytují jeţci 

(Erihaceinae), ze šelem lasicovité druhy, 

liška obecná (Vulpes vulpes), jezevec lesní 

(Meles meles) a mnoho druhů hlodavců. 

Také se zde vyskytuje prase divoké (Sus 

strofa) a běţně srnec obecný (Capreolus 

capreolus).  

Slepá říční ramena a různé tůně 

v lesích, které patří mezi vzácné lokality 

s čistou vodou, vyuţívají ke svému ţivotu a 

rozmnoţování obojţivelníci, ti do vody kladou vajíčka, jsou to například skokani štíhlí 

(Rana dalmantina), skokani zelení (Pelophylax esculentus) a další. Ţijí zde také korýši 

například ţábronoţka sněţní (Eubranchipus Grubii).  V posledních letech začali v říčních 

ramenech hnízdit labutě velké (Cygnus olor), bohuţel v poslední době jsou ramena 

postupně zanášeny a vyplňují se odumřelými rostlinami, nejvíce biomasy produkují 

Obr. 4 Ptačí zob obecný  

(foto Kolárová) 

Obr. 5 Plamatka lesní 

(foto Bohdal, 2006) 



Barbora Bulinová: Atraktivita regionu Polabí 

2011                                                                                                                                     

 

 

8 

rákosiny, trus zvířat, skořápky odumřelých měkkýšů, ale také odpadky produkovány 

lidskou společností. Vodní hladina se zmenšuje a vegetace postupuje dovnitř a tím se 

nevyhnutelně blíţí i zánik ramene (Veselovská et al., 2007). 
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3.  POPIS ATRAKTIVNÍCH LOKALIT V REGIONU 
 

3.1  Přerov nad Labem 

 Obec Přerov nad Labem, se svými asi 1030 obyvateli se nachází v úrodné polabské 

níţině a najdeme ji asi 25 kilometrů východně od Prahy mezi Čelákovicemi a Českým 

Brodem. Rozkládá se na úpatí kopce zvaného Bílá či Přerovská hůra. Rovinatá krajina, 

luţní lesy, louky, tůně jiţ v mladší době kamenné přilákaly první zemědělce, bylo tomu 

někdy před 8 tisíci lety. Od té doby trvá osídlení těchto míst nepřetrţitě, důkazem jsou 

četné archeologické nálezy. V 10. století zde stávalo hradiště, patřící Slavníkovcům. 

V současnosti je Přerov typickou polabskou prosperující zemědělskou obcí. K 

pamětihodnostem této obce patří skanzen lidové architektury či romantický renesanční 

zámek.  

 

3.1.2  Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem 

 Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem je umístěno přímo ve středu 

této polabské vesnice. 

Je prvním muzeem tohoto druhu v Čechách. Bylo zaloţeno a otevřeno roku 1967. 

Jedná se o typické ukázky polabské architektury, která v té době rychle a nenávratně 

mizela z polabských vesnic. Jedná se o tzv. „záchranný skanzen“ - menší soubory 

vybraných objektů jsou přeneseny do specializovaných muzeí lidové architektury. Jedná se 

o skanzen bohatý přes 32 lidových staveb, mezi nimiţ najdeme starou školu, chlívky, 

sušárnu na ovoce, stodoly, myslivnu a další. Jednotlivé objekty v muzeu jsou umístěny tak, 

aby vytvářely dojem kusu návsi, nebo části polabské vesnice. Ve všech chalupách jsou 

zařízeny interiéry podle pokynů Ústavu etnografie a folkloristiky a to zajišťuje jejich 

vysokou úroveň a jsou v nich instalovány různé speciální národopisné expozice, ty se 

průběţně doplňují a obměňují, aby podávaly názorný obraz o ţivotě našich předků v tomto 

kraji za poslední dvě století. Přerovský skanzen také dokládá lidové chalupy různých 

sociálních vrstev vesnice od malých chaloupek aţ po velký statek. V areálu skanzenu jsou 

také vysázeny veřejnosti jiţ málo známé keře této oblasti.  
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Staročeská chalupa (obr. 6),  která se 

také v areálu muzea nachází, byla veřejnosti 

zpřístupněna v dubnu roku 1967 a je 

povaţována za základ Polabského 

národopisného muzea. Ve světnici uvnitř 

chalupy můţe návštěvník spatřit vzácný, 

malovaný, polabský, lidový nábytek. Černá 

kuchyň je vybavena nádobím a náčiním 

z fondů poděbradského muzea, jedná se 

většinou o exponáty velmi starého původu. 

V ostatních místnostech jsou nainstalovány národopisné expozice, které přibliţují tradiční 

polabské zemědělství, lidový oděv, domácí textilnictví, či výtvarné umění tohoto kraje 

(Hrabětová, 2007).  

 

3.1.3  Zámek v Přerově nad Labem 

 Ve 13. století byla v Přerově nad Labem přímo na břehu řeky Labe postavena vodní 

tvrz. K rozšíření zámku došlo za rodu Šelmberků. Z původně zaloţené čtyřkřídlé stavby 

byly postaveny jen křídla dvě – jiţní a východní. S přestavbou středověké tvrze na 

renesanční zámek pověřil Ferdinand 

I. architekta B. Wohlmuta. Zámek 

byl také sídlem císaře Rudolfa II. 

Přerovský zámek je zdoben velmi 

bohatou renesanční sgrafitovou 

výzdobou (obr. 7). Uvnitř zámku je 

zachováno gotické a renesanční 

ostění, renesanční krby a rytířský sál 

se „zbytky“ loveckých trofejí. Kolem 

objektu zámku je vyzděný příkop na 

jehoţ severní straně vede přes příkop 

klenutý kamenný most, který nahradil původní padací most.  

 V 17. století byl Přerov připojen k brandýskému panství a zámek rychle pustl. Po 1. 

světové válce přešel přerovský majetek na Československý stát a zámek byl tak vyuţíván 

Obr. 6 Staročeská chalupa 

(foto Zázvorka, 2010) 

Obr. 7 Sgrafitová výzdoba přerovského zámku 

(foto Cílková, 2009) 
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k různým účelům. Na konci 20. století byla započata rozsáhlá generální oprava celého 

objektu, která trvá dodnes. Opravu začal poslední majitel zámku, jímţ je od roku 1958 

Český rozhlas, který jej v roce 1982 koupil. Dnes je zámek bez vyuţití a veřejnosti 

nepřístupný. Zámek je obklopen parkem, kde se nachází především staré stromy Polabí 

(Hrabětová, 2007). 

 

3.2  Nymburk 

 Královské město Nymburk se rozkládá na obou březích Labe ve středním Polabí. 

Leţí přibliţně 50 kilometrů od hlavního města Prahy a má necelých 150 000 obyvatel. 

 Město bylo zaloţeno jiţ ve druhé polovině 13. století Přemyslem Otakarem II. a po 

celý středověk patřilo k nejvýznamnějším městům naší země. Počátky osídlení sahají 

hluboko do historie. Dokazuje to řada archeologických nálezů, zejména objev kostrového 

hrobu z mladší doby kamenné. Tento hrob byl odkryt v roce 1994 a jedná se o zcela 

unikátní nález.  

 

Obr. 8 Středověké hradby v Nymburce 

(foto Zázvorka, 2010) 

  

Zlomem novodobé historie bylo zavedení ţeleznice k městu, ke kterému došlo 

v roce 1870. Od té doby se město rozrůstalo, byly vystavěny nové budovy, došlo k regulaci 

toku řeky Labe a k výstavbě nového mostu a hydroelektrárny s plavební komorou. 
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Nejvzácnější památkou města a jeho symbolem jsou středověké hradby (obr. 8). Ty byly 

z větší části postaveny za vlády krále Václava II. Hradby tvořilo padesát obranných věţí, 

čtyři brány červené cihlové hradby a pás niţší bílé hradby se dvěmi hradebními příkopy. 

Tyto hradby učinily z města pevnost odolávající proti vojenským vpádům. V současnosti 

jsou dochovány jen poslední zbytky tohoto ojedinělého nymburského opevnění.  

Historické jádro Nymburka bylo v roce 1992 vyhlášeno městskou památkovou 

zónou. V této zóně jsou zahrnuty - část  jiţ výše zmíněných cihlových hradeb, dva vodní 

příkopy jimiţ dodnes proudí říční voda, dále pak kaple svatého Jana Nepomuckého, 

morový sloup z roku 1717 na památku obětí velké morové epidemie, na jehoţ vrcholku je 

socha Panny Marie a na čtyřech rozích podstavce jsou sochy sv. Václava, sv. Josefa, sv. 

Floriána a sv. Jiří, dále bývalou městskou vodárnu zvanou Turecká věţ, tato věţ je 

nepravidelného osmibokého půdorysu s nízkou kupolovitou střechou a lucernou 

zakončenou zlatou betlémskou hvězdou, vodárna je významnou technickou památkou jiţ 

od roku 1957. Všechny tyto památky a mnoho dalších zajímavých míst je zahrnuto 

v naučné turistické trase se 68 zastávkami. 

 

3.2.1  Chrám sv. Jiljí 

Trojlodní gotický chrám je vzácnou ukázkou gotické architektury z 13. a 14. století  

a je pravděpodobně první zděnou cihlovou stavbou v Čechách. Katedrála je jednapadesát 

metrů dlouhá a devatenáct metrů vysoká a s věţí o výšce šedesát šest metrů byla 

vybudována zároveň s městem. V letech 1862 – 1866 byl chrám částečně regotizován a 

přestavba byla dokončena 1913 – 1918. V předsíni jiţního vchodu je bohatě zdobený 

gotický portál, který je po vnější straně lemován plastickou dekorací. V trojúhelníkovém 

štítě nad portálem se nachází socha sedícího zakladatele města Přemysla Otakara II. 

Ovšem nejcennější památkou chrámu je pískovcová socha svatého Mikuláše, jemuţ byl 

chrám aţ do třicetileté války zasvěcen. Socha je umístěna na severním pilíři pod kruchtou a 

pravděpodobně pochází z huti Petra Parléře. Hlavní oltář chrámu má bohatě řezbovaný rám 

z rozvinutých akantových lisů a figurálních plastik.  

Před západním vchodem do kostela je kamenný barokní kříţ, jedná se pozůstatek 

hřbitova, který se kolem chrámu rozkládal do roku 1821 (Řehounek, 1991).  
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3.3  Pardubice 

 Město Pardubice leţí na soutoku řek Labe a Chrudimky a mají výhodnou polohu ve 

středu Čech. Pardubice byly zaloţeny ve 2. polovině 13. století, jako ves soustředěná 

kolem nevelké tvrze. První zmínka o nich je z roku 1295, kdy jsou spojovány s klášterem, 

který zde zaloţili páni ze Zebína. Na přelomu 13. a 14. století začaly být Pardubice 

označovány jako město.  

 Historická část města, ve které se nachází zámek, podzámčí a náměstí patří ke 

světovým unikátům. Málo kde na světě je k vidění jednotný styl města, který se dochoval 

do současnosti. Na historickém náměstí se dosud nacházejí gotické a renesanční domy, 

které doplňují stavby z pozdějších období. V posledních letech jsou Pardubice 

významných dopravním uzlem a významné postavení zde má strojírenský a potravinářský 

průmysl [2]. 

 

3.3.1  Zámek v Pardubicích 

Renesanční zámek vznikl přestavbou z původní gotické tvrze pro majitele města a 

zdejšího panství Viléma z Pernštejna. Přestavba tvrze začala na konci 15. století a trvala do 

roku 1515. Zámek v Pardubicích byl mimořádně rozlehlý a honosný (obr. 9).  Sídlo bylo 

opatřeno opevněním, 

protoţe stál mimo vlastní 

městské hradby, toto 

opevnění se dochovalo aţ 

do dnešní doby. 

Perštejnové vlastnili aţ do 

roku 1560 město i zámek a 

po celou dobu své vlády 

tyto celky budovali.  

V 18. století byl 

zámek stavebně upravován 

do slohu vrcholného baroka a od těchto úprav uţ zde nebyly provedeny ţádné další 

stavební zásahy. V roce 1920 byl zámek koupen Muzejním spolkem v Pardubicích. 

V současnosti se v zámku nachází sídlo Východočeské galerie a Východočeského muzea. 

Obr. 9 Zámek Pardubice, (kudyznudy.cz) 
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Zpřístupněny jsou rytířské sály v renesančním slohu se zachovalými nástěnnými malbami 

a další interiéry ve slohu gotickém, či renesančním. Jsou zde také vystavovány sbírky 

botanické, ornitologické, archeologické a také sbírka českého skla z 20. století (Knápek, 

2002). 

3.3.2  Kunětická hora 

 Kunětická hora je od Pardubic vzdálena asi 5 km. V rovinatém Polabí působí 

Kunětická hora jako významná krajinný prvek. Svou okolní krajinu převyšuje o více neţ 

80 metrů a je význačným kulturně historickým místem. 

 Kunětická hora je tvořená nefelinickým tefrinem, coţ je sopečná hornina podobná 

znělci. Na hoře se také nachází kry porcelanitů, coţ jsou křídové jílovce, vypálené teplem 

magmatu v tvrdou křemitou horninu. Vyvýšení Kunětické hory je nejspíše částí 

podpovrchového sopečného aparátu – sopky, která soptila, před mnoha miliony let.  

 Na přelomu 13. a 14. století  byl na vrcholu Kunětické hory zaloţen hradní 

komplex, který byl v 1. polovině 16. století nákladně přestavěn a výsledkem bylo 

reprezentativní sídlo s mohutným opevněním. V roce 1645 byl hrad vypálen a vypleněn 

švédskými vojsky a od té doby pomalu pustl. Kdyţ byly později stavěny Pardubice a byla 

potřeba stavebního materiálu, kdyţ byl hledán vhodný kámen pro výstavbu olomoucko-

praţské dráhy a zejména pro regulaci řeky Labe, ve všech těchto případech došlo na 

Kunětickou horu. Na jejích svazích bylo zaloţeno několik lomů, do kterých se zřítila 

jihozápadní a západní část hradu. Aţ v roce 1916 se „Kunětickému druţstvu“  podařilo 

těţbu zcela zastavit a zabránit tak zničení polabské dominanty. O tři roky později začala 

rozsáhlá rekonstrukce, která sice změnila tvář hradu, ale vykouzlila dnešní atmosféru.  

Kunětická hora je také zajímavou lokalitou z přírodovědného hlediska. Biotopy  u 

Kunětické hory jsou odlišné od stanovišť v jejím okolí. Na skalách, slunných stráních, či 

ovocných sadech jsou společenstva organismů, které na jiných místech východního Polabí 

nemají obdobu. V 19. století zde bylo popsáno více neţ, 700 druhů rostlin. V současné 

době je květena Kunětické hory pestrou směsí původních, vysázených i zavlečených 

rostlin. Také zvířena má zde velice silné zastoupení, ať uţ se jedná o ptactvo, plţe, či řadu 

vzácného hmyzu. Například stěna bývalého lomu, je uţ po delší dobu hnízdištěm naší 

největší sovy výra velkého (Bubo bubo), také zde hnízdí kaţdoročně asi 60 párů kavky 

obecné (Corvus monedula). Kunětická hora je navrţena do národního seznamu evropsky 

významných lokalit soustavy Natura 2000 (Veselovská et al., 2007). 
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3.4  Poděbrady  

 Lázeňské město Poděbrady leţí v polabské níţině asi 50 km od Prahy a jsou 

obklopeny přírodními parky a luţními lesy. Toto město, které vzniklo jiţ v 6. století na 

břehu řeky Labe dostalo své jméno podle názvu osady „pode brody“. Roku 1472 byly 

Poděbrady povýšeny na město a obdrţely četná práva, včetně městského znaku. Mezníkem 

v historii Poděbrad se stal rok 1905, kdy byl v hloubce 96,7 metrů na 2. zámeckém nádvoří 

navrtán pramen minerální uhličité vody a tím byl dán základ pozdějšímu rozkvětu 

Poděbrad jako světoznámým lázním. O tři roky později roku 1908 byla zahájena první 

lázeňská sezóna. 

 V Poděbradech také sídlí Polabské muzeum, ve kterém je velmi rozsáhlá expozice 

věnována archeologii, středověku ve zdejším regionu, historii lázeňství, ţivé a neţivé 

přírodě (Knápek, 2002). 

 

3.4.1  Zámek Poděbrady 

První zmínka o opevněném sídle v Poděbradech, je z roku 1199, sídlil na něm 

Arnošt z Poděbrad. Roku 1262 převzal město Přemysl Otakar II., který zde nechal postavit 

rozlehlý a pevný  hrad, který chránil brod přes řeku Labe na velmi důleţité obchodní cestě.  

Ve 13. století získali hrad Páni z Kunštátu (obr. 10), kteří hrad dále postupně 

rozšiřovali, ve zdejším hradě se pravděpodobně také narodil český král Jiří z Poděbrad, 

jenţ má na náměstí čtyři metry vysoký jezdecký pomník (obr. 

11), který patří k nejvýznamnějším plastikám u nás a je ojedinělý 

technikou, jakou byl zpracován (Hrabětová, 1986). Jiří z 

Poděbrad také později na sídle prováděl stavební úpravy a 

dokončil jeho gotickou podobu. V roce 1548 byla zahájena 

přestavba z gotického hradu na renesanční zámek, tyto stavební 

zásahy byly ukončeny v roce 1582 (Knápek, 2002).  

Zámek nad kterým ústí do Labe řeka Skupice později 

slouţil jako ubytovna pro úředníky zdejšího panství, dále jako 

rezidence panovníků při návštěvě Čech mezi tím, byl ještě 

zámek přestavěn do barokního slohu. Po roce 1768 přestal zámek slouţit jako panské sídlo. 

Byla zde ubytovna a správa panství nemajetných vyslouţilých důstojníků, sídlily tady 

Obr. 10 Erb Pánů 

z Kunštátu 

(hroch.hrosi.net) 



Barbora Bulinová: Atraktivita regionu Polabí 

2011                                                                                                                                     

 

 

16 

úřady hejtmanství a okresní soud. Po 2. světové válce přezval zámek stát a v současnosti 

ho vyuţívá Karlova univerzita v Praze. Turistům je zpřístupněna část zámku, kteří mohou 

zhlédnout kapli s gotickými nástěnnými malbami, expozici o zdejším rodákovi a českém 

králi Jiřím z Poděbrad a zámecké podzemí, ve kterém se nachází lapidárium gotických a 

renesančních stavebních prvků z hradu a zámku (Knápek, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2  Havířský kostelík Nebevzetí Panny Marie 

Areál kostelíku se zvonicí je zapsán ve státním soupisu nemovitých kulturních 

památek. Havířský kostelík je památkou na rok 1496, kdy po povstání kutnohorských 

havířů bylo 13 mluvčích převezeno na poděbradský hrad a vězněno. Deset z nich bylo 5. 

srpna stejného roku vyvedeno za město a na popravišti popraveno. Tato událost se 

zachovala v paměti lidu na Poděbradsku a Kutnohorsku a pro budoucnost je zachována 

v mnoha kronikách.  

První zmínka o této stavbě pochází z roku 1517. Původní kostel byl nejspíše 

dřevený s malou věţí. Do té kutnohorští občané věnovali ještě zvonek ulitý v roce 1518. 

V 16. století byl kostel vykraden a pobořen a Sasové si v něm udělali stáje a po mnoho 

dalších let zůstal opuštěn. Po několika letech se začali poděbradští občané starat o obnovu 

kostelíka a se získanými prostředky se pustili do přestavby. 11. září 1666 byl přestavěný 

kostel znovu vysvěcen a předán veřejnosti. Místo dřevěné stavby byla přistavěna nová loď 

z kamene. Byly zde také uloţeny, po pravé straně od oltáře, ostatky popravených 

kutnohorských havířů. Do vybavení kostelíčka přispěli i kutnohorští měšťané 

bohosluţebným náčiním a asi i dvěma obrazy s výjevem popravy havířů. Od stejných 

Obr. 11 Jezdecký pomník 

(iPodebrady.cz) 
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dárců jsou i dvě plastiky polychromovaných klečících horníků. V 16. a 17. století byly 

často scény z popravy havířů zobrazovány na průčelích kutnohorských domů i na obrazech 

uchovaných v tamních domácnostech. 

 Havířský kostel se po roce 1666 stal vyhledávaným poutním místem pro obyvatele 

města i jeho širokého okolí. Roku 1779 bylo vydáno nařízení o rušení kostnic, tak tedy 

musel byt výklenek s kostmi popravených havířů zazděn a kosti byly zakopány v těch 

samých místech pod podlahu. Na počátku 19. století byla tato stavba podrobena dalším 

úpravám interiéru, došlo ke zrušení dvou postranních oltářů a zůstaly zachovány jen dva – 

sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava. Na úpravách kostelíku se pracovalo i v dalších 

letech. V roce 1906 zde byla zavedena elektřina, pořízen nový lustr a byl zhotoven nový 

kazetový strop. Vybavení bylo neustále doplňováno o dary menší, či větší hodnoty. Ve 20. 

století se v kostelíku začaly konat pravidelné bohosluţby. 

 V roce 1964 došlo k odsvěcení kostela a v roce 1990 v souvislosti s celkovou 

opravou a po několikátém vyloupení převzalo Polabské muzeum k dočasnému uloţení 

plastiky, obrazy, nábytek, svícny, knihy a další vybavení kostela (Rejsek et al., 1998). 

 U kostelíka se nacházela studna, která dávala takzvanou „krvavou vodu“ o níţ se 

zmiňuje i Jan Ámos Komenský, voda ve studni byla zbarvena do červena ţelezitými 

solemi, tento pramen je v Poděbradech znám jiţ od 17. století.  U studny stály v 18. století  

malé lázničky, které roku 1737 zanikly (Melicharová et al., 1970). 

 

3.5  Kolín 

 Hospodářské a kulturní centrum středního Polabí s více neţ 32 000 obyvateli. 

Rozkládá se po obou březích řeky Labe. Jádro města leţí na břehu Labe na skalnaté terase, 

která je posledním výběţkem Kutnohorské plošiny. Skaliska pronikají i na jinak rovný 

labský břeh. Skalnatý podklad je tvořen rulami, svory a je pokryt sprášeni starších 

čtvrtohor.  

 Kolín býval osídlen jiţ v pravěku o čemţ svědčí četné archeologické nálezy. Město 

pravidelného obdélníkového půdorysu, bylo pravděpodobně zaloţeno Přemyslem 

Otakarem II., ten dal příkaz, aby bylo vybudováno městské opevnění z dvojitého pásu 

kamenných hradeb a město bylo  rovněţ chráněno tokem řeky Labe.  
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V Kolíně bylo silné ţidovské osídlení, první zmínky o něm jsou jiţ ze 14. století, 

nacházela se zde také významná škola vyššího ţidovského vzdělání. Na starém ţidovském 

hřbitově se nachází mnoho hrobů významných ţidovských učenců a myslitelů. Kolín byl 

v 16. století postiţen několika ţivelnými pohromami,  v roce 1579 poţárem, 1582 morem a 

1590 dokonce zemětřesením. Rozmach tohoto polabského města nastal v polovině 19. 

století, kdyţ byla postavena ţelezniční trať Olomouc – Praha a Kolín se tak stal důleţitým 

dopravním uzlem. Začaly vznikat průmyslové podniky, byla postavena elektrárna a labské 

zdymadlo (Melicharová et al., 1970). 

 

3.5.1  Chrám sv. Bartoloměje 

Chrám se nachází na nejvyšším místě historického jádra města Kolína a jeho silueta 

vytváří neobyčejné panoráma širokému okolí města. Představuje pozoruhodné spojení 

vrcholné a rané gotiky.  

 Počátky stavby chrámu spadají do 60. let 13. 

století, coţ je několik let po zaloţení města. Nejdříve 

byl vybudován gotický chór a později v 70. letech 13. 

století následovala další etapa výstavby. Zakladatelem 

a stavebníkem chrámu byl král Přemysl Otakar II. 

Významným obdobím v dějinách této stavby byla 

vláda Karla IV., který  roce 1349 kdy byl kostel 

poškozen poţárem a zachvátil celé město povolal 

dvorního architekta Petra Parléře, který zahájil 

výstavbu nové katedrály, vzorem mu byl kostel sv. 

Kříţe vybudovaný jeho otcem ve Švábském Gmündu. 

Roku 1378 byla stavba vysvěcena. Gotické úpravy 

kostela pokračovaly i po tomto datu a byly 

podporovány bohatými kolínskými měšťany, kteří chrám vybavily nákladným, uměleckým 

zařízením. V chrámu se nachází soubor gotických, renesančních a barokních náhrobků. 

Důleţitým zlomem v dějinách chrámu byla třicetiletá válka, to byla stavba vyloupena a 

poškozena a jeho obnova z důvodu nedostatku financí probíhala jen ztěţka. K opravě 

chrámu, který byl po dalším poţáru provizorně zastřešen bylo přistoupeno aţ v polovině 

Obr. 12 Chrám sv. Bartoloměje 

(foto Šulc) 
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19. století. Během 2. světové války byl chrám sv. Bartoloměje poškozen jen lehce při 

bombardování Kolína. Na nutné poválečné opravy navázala v roce 1963 generální 

rekonstrukce a restaurátorské práce, které pokračují dodnes. Roku 1995 byla tato gotická 

stavba spolu s přilehlým areálem prohlášena za Národní kulturní památku [3].  

 

3.6  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Město s nejdelším názvem v České republice vzniklo v roce 1960. Byly sloučeny 

dvě samostatná města Brandýs nad Labem a Stará Boleslav. 

Rozkládá se na obou březích řeky Labe, v blízkosti hlavního města a v úrodné Polabské 

níţině. Pozůstatky osídlení ve městě, nebo v jeho blízkém okolí jsou, jak z doby kamenné, 

tak z doby bronzové [7].  

První zmínka o Brandýse nad Labem pochází z roku 1304, kdy zde byla zřízena 

tvrz Benešem z Michalovic, která se nachází na místě dnešního zámku. Po husitských 

válkách přešlo město do majetku Krajířů z Krajku a zásluhou tohoto rodu Brandýs dosáhl 

mnoha výsad, jako je například solné právo nebo právo vaření piva. V této době byla tvrz 

přestavěna na gotický hrad. Roku 1581 byl Brandýs povýšen císařem Rudolfem II. na 

královské komorní město.  

Stará Boleslav je nejstarší poutní místo u nás. A je spojeno především se 

svatováclavským kultem. V 10. století zde bylo zaloţeno přemyslovské hradiště, které bylo 

ze tří stran chráněno srázem, baţinami a rameny řek Labe a Jizery. Ve 13. století vzniklo 

nevelké město, které bylo roku 1262 zastaveno pánům z Michalovic. V období baroka 

získalo historické jádro města svou dnešní podobu, to bylo vyhlášeno roku 1992 

ministerstvem kultury České republiky za památkovou zónu. V roce 1820 byl v okolí 

města objeven pramen s minerální vodou, který se stal základem pro lázně Houšťka. Dnes 

jsou lázně nevyuţívány a chátrají. Boleslav roku 1898 získala oficiálně titul města a byl 

vytvořen její znak [9].  

 

3.6.1  Zámek Brandýs nad Labem 

Zámek Brandýs nad Labem (obr. 13) patří mezi nejvýznamnější renesanční 

památky u nás.  První zmínka o tvrzi pochází ze 14. století, přesněji z roku 1304. V závěru 

15. století byla tvrz přestavěna Jarošem Tovačovským z Cimburka na pozdně gotický hrad 
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a počátkem 16. století byl hrad rozšířen o severozápadní palác. Počátkem 17. století se 

novým majitelem zámku stala Česká královská komora, která na hradě pokračovala 

v renesanční přestavbě a úpravách na lovecké a letní sídlo pro habsburského panovníka 

Ferdinanda I. Svou podobu jakou má zámek dnes za Vlády Maxmiliána II., ale největšího 

rozmachu dosáhl za vlády císaře Rudolfa II., kdy byla dokončena hodinová věţ, sgrafitová 

výzdoba a zámecká zahrada. Rudolfovi II. zámek slouţil jako hlavní mimopraţské sídlo.  

Třicetiletá válka zámek zpustošila a město vylidnila. Postupem času byl zámek opět 

postupně opravován a přestavěn do barokního slohu. Upravena byla do baroka také 

zámecká zahrada. Barokní přestavba se z největší části projevila na interiéru zámku. 

Poslední historická úprava zámku probíhala v 80. letech 19. století a hlavním cílem bylo 

vrátit zámku původní gotickou a renesanční podobu. Po válce byl zámek připraven na další 

přestavbu a měl slouţit jako letní sídlo pro prezidenta T. G. Masaryka, přednost ale byla 

dána Lánům a tak zámek byl předán do uţívání správě lesů, která zde sídlila do roku 1995. 

Nyní je tato významná, renesanční, brandýská památku v majetku města a zpřístupněna 

veřejnosti [8]. 

 

Obr. 13 Zámek v Brandýse nad Labem 

(foto Kukla, 2011) 
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3.7  Národní přírodní památka Libický luh 

Libický luh patří k nejrozsáhlejším z lučních lesů, které se dochovaly do 

současnosti. Toto území, které se rozkládá se na obou březích řekly Labe mezi městy Kolín 

a Poděbrady ve Středním Polabí na soutoku Labe s Cidlinou bylo osídleno jiţ ve mladší 

době bronzové. A byl také centrem rodu Slavníkovců. 

Libický luh leţí v ploché labské nivě a v nadmořské výšce kolem 190 metrů. 

Geologickým podloţím luhu jsou štěrkopísky, které 

jsou uloţeny na křídových slínovcích. V období, neţ 

Labe prošlo regulací, vytvářelo si soustavy tůní a 

slepých ramen. Mohutné záplavy, které byly na 

tomto území časté, vytvořily zbytek luhu 

močálovitým. Území tak bylo pravděpodobně 

dostupné jen velmi obtíţně, ale regulace toku Labe 

to změnila. Během následujících několika desítek let 

hrozí zánik všech vodních ploch v této Národní 

přírodní památce.  

Na většině území se rozkládají lesní porosty 

tvrdého luhu a na sušších místech dubohabřiny. Ze 

vzácných dřevin, které jsou typické pro luţní lesy, 

zde v Libickém luhu najdeme jilmy vazy (Ulmus laevis) ty jsou především podél starých 

Labských ramen. A v sušších porostech jabloň lesní (Malus sylvestris) a hrušeň polnička 

(Prus pyraster). Luţní lesy jsou typické svou bohatou květenou, do které patří plicník 

tmavý  (Pulmonaria obscura), nebo nenápadná piţmovka mošusová (Adoa moschatelina). 

Na topoly a to i na nepůvodní druhy má silnou vazbu kruštík polabský (Epipactis albensis) 

(obr. 14), tento druh byl popsán na konci 70. let 20. století v Libickém luhu a v součastné 

době má v něm několik mikrolokalit. I v nelesních stanovištích luhu rostou ohroţené 

druhy, které zaujímají rozlohu okolo 20 ha . V odsluněných tůních to je leknín bělostný 

(Nymphaea candida) a leknín bílý (Nymphaea alba). Nacházejí se zde také louky různého 

typu. Ojediněle to jsou kontinentální záplavové louky, pro které jsou typické vzácné byliny 

– hrachor bahenní (Lathyrus palustris) nebo česnek hranatý (Allium angulosum). Tato 

lokalita je také domovem pro řadu dalších druhů lišejníků, hub, mechorostů a dalších.  

Obr. 14 Kruštík polabský  

(foto Patzelt) 
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Národní přírodní památka byla na rozloze 410 ha zřízena v roce 1985. Jedná se o 

soubor největšího úvalového luţního lesa v Čechách s velkým mnoţstvím přirozených 

lesních společenstev. Tato rezervace je také součástí evropsky významné lokality Libické 

luhy.  

V současnosti je toto území negativně ovlivňováno několika činnostmi. Mnoho tůní 

bylo poškozeno mysliveckým, nebo rybářským hospodařením, zejména kdyţ zde byly 

vysazeny druhy býloţravých ryb a polodivoké kachny [4]. 

 

3.8  Národní přírodní rezervace Ţehuňský rybník 

Národní přírodní rezervace Ţehuňský rybník se nachází v okrese Kolín ve Středním 

Polabí. Rybník byl  vybudován v roce 1492 a vyhlášen za rezervaci roku 1948 a jeho 

rozloha je okolo 300 ha a dosahuje hloubky aţ 6 metrů. Do ochrany je zahrnut rybník, na 

něj navazující rákosové porosty a hygrofilní a mezofilní louky. Dále je součástí Ptačí 

oblasti Ţehuňský rybník – obora Kněţičky pro druhy, jako jsou bukáček malý (Ixobrychus 

minutus) nebo chřástal kropenatý (Porzana porzana) na území leţí také významná lokalita 

Ţehuň, která byla zřízena k ochraně 

vrkoče útlého (Vertigo angustior).  

Z geologického hlediska je 

podloţí tvořeno písčitými slínovci a 

vápnitými pískovci střeního turonu. 

Rybník leţí na řece Cidlině a je 

průtočný, jeho tvar je oválný ze 

západu na východ. Jeho území je 

řazeno do teplé klimatické oblasti a 

nadmořský výška se pohybuje okolo 

203 m. Z flóry je zde zastoupeno 

několik druhů rdesů, hlavně rdes hřebenitý (Potamogeton pectinatus). A mezi poměrně 

hojné druhy patří i šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia). Na rybník jsou dále vázány 

rákosiny v nichţ se ojediněle vyskytuje pryskyřník velký (Ranunculus Linua). Rákosiny 

přecházejí v luční porosty, ze kterých jsou na tomto území nejcennější slatinné louky a 

louky bezkolencové na kterých také roste několik druhů, které jsou řazeny mezi ohroţené 

Obr. 15 Rosnička zelená  

(foto Bohdal, 2005) 
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srstnatec pletní (Dactylorhiza incarnata) a ostřice Davallova (Carex davalliana). Ojedinělý 

je také výskyt několika druhů bahenních pampelišek. Rybník je bohatý na vzácnou škebli 

rybničnou (Anodonta cygnea), ta v dnešní době patří mezi zranitelnější druhy. Rákosiny 

jsou významným stanovištěm pro vodní ptactvo, například chřástala vodního (Rallus 

aquaticus) či sýkořici vousatou (Panurus biarmicus) a za potravou sem létá i orel mořský 

(Halieetus albicilla), který hnízdí v nedaleké oboře. I obojţivelníci mají v této oblasti 

bohaté zastoupení rosnička zelená (Hyla arborea) (Obr. 15), kuňka ohnivá (Bombina 

bombina). V současnosti v rybníce probíhá polointenzivní chov ryb. Obhospodařování 

cennějších podmáčených luk bylo v minulém desetiletí zrušeno [5].  

 

3.9  Národní přírodní rezervace Polabská černava 

 Tato národní přírodní rezervace je unikátní lokalitou vápnitých slatin a jejich 

zachování je hlavím předmětem ochrany. Rezervace byla vyhlášena jiţ roku 1946 na 

rozloze 7,7 hektarů. Polabská černava je rozsáhlé území, které se nachází na zbytku 

slatinného loţiska na kraji obce Mělnická Vrtutice. 

 Reliéf je velmi plochý 

v části na západě převládají slatiny 

a mokřadní louky a na východně 

se nachází lesnatá část. 

Geologický podklad tvoří křídové 

slíny a pískovce, které jsou 

obohaceny vápníkem, na ty pak 

„sedají“ další uloţeniny, kterým 

dominují zejména vápnité slatiny. 

Polabská černava je pramenité 

rašeliniště, které je zásobované vodou, obsahující vysoký podíl vápenatých iontů a řadu 

minerálních částic. V současnosti jsou tyto prameny z okolí rezervace pouţívány jako 

zdroj pitné vody pro určitou část Středočeského kraje. Území černav je tak vzácné, ţe bylo 

zahrnuto do evropské sítě chráněných lokalit Natura 2000.  

 Na vyvýšeninách na slatiny navazují suché trávníky a bezkolencové louky. V nivě 

říčky Pšovka, která rezervací protéká se vyskytují kvalitní porosty pcháčových luk, ty ale 

Obr. 16 Tučnice obecná  

(www.enviport.cz) 
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bývají vytlačovány rákosem obecným (Phragmites australis), k zabránění jeho expanze, 

jsou nejcennější lokality kaţdoročně pravidelně koseny. Nejzajímavější rostlinou této 

oblasti je pravděpodobně tučnice obecná (Pinguicula vulgaris) (obr. 16), tato nenápadná, 

drobná rostlina, která má tvar hvězdy je jednou z našich masoţravých rostlin. Tučnice 

obecná není bohuţel konkurenčně silná a tak bývá vytlačována jinými druhy, pro svůj růst 

tedy potřebuje otevřené prostory, okraje malých tůní nebo vodních příkopů. Na území 

rostou i další chráněné druhy rostlin, jako jsou vstavač vojenský (Orchis militaris) nebo 

prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Mokřadní prostředí v rezervaci je domovem pro 

mnoho vzácných ţivočichů, typickými obyvateli podmáčených ploch jsou obojţivelníci, 

pro jejich ochranu a podporu výskytu jsou vytvářeny drobné tůňky. I kdyţ je rezervace 

poměrně malá, je zde výskyt mnoha druhů ptáků přes pěvce aţ po rákosníky. Je zde 

pozorována i drobná kachna čírka modrá (Anas querquedula), která je řazena mezi silně 

ohroţené druhy. 

V rezervaci byl v roce 2000 proveden výzkum výskytu motýlů, a byly zde nalezeny 

vzácné druhy jako je například motýl drobník krkavcový (Stigmella sanguisorbae), který 

má jako jediný doloţený výskyt v České republice právě na Polabské černavě [6].  

V letech 2004 – 2006 byl na území Polabské černavy proveden botanický výzkum, 

který monitoroval některé kriticky ohroţené druhy rostlin a jsou sledovány i stanoviště, 

kde byl moţný výskyt evropsky významného hlízovce loeselového (Liparis loeselii) 

(Čeřovský et al., 2007 ). 
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4. NÁVRH JEDNOTLIVÝCH TRAS DLE NÁROČNOSTI  

TERÉNU 

 

4.1  Volba programu zájezdu 

Jedná se o poznávací zájezd po zajímavých místech polabského regionu. Zájezd je 

poněkud fyzicky náročný a je určen všem, kteří mají zájem poznat kulturní a přírodní 

památky či zajímavosti této oblasti. A mají rádi pěší turistiku.  

Zájezd je naplánován po dobu pěti dnů a účastníci budou ubytováni v „Penzionu 

Křiţovatka“ se snídaní ve městě Poděbrady.  Zájezd nabízí fiktivní cestovní kancelář a 

bude se konat ve dnech 5. 7. – 9. 7. 2011. 

 

4.2  Program zájezdu 

1.den 

Odjezd je naplánován na 8 hodinu ranní z parkoviště naproti Kulturního domu 

města Ostravy na ulici 28. října. Do místa určení  nás dopraví plně klimatizovaný autobus.  

Cestovat budeme přes Olomouc, směrem na Kunětickou horu a Pardubice (obr. 17), 

kde nás také čeká první zastávka. Celková délka trasy je 316 kilometrů a příjezd ke 

Kunětické hoře je naplánován na 10:45 hod. 

 

Obr. 17 Mapa č. 1 (mapy.cz, 2011) 
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Prohlídka hradu, který se na vrcholku Kunětické hory tyčí, trvá bezmála hodinu. 

Zde na turisty čeká prohlídka rytířského sálu, hradní kaple sv. Kateřiny, archeologická 

výstava z výzkumu areálu hradu, sklepní prostory a mnoho dalších zajímavých míst a 

expozic [10]. Po prohlídce hradu a obědě, který bude připraven v nedaleké restauraci, se 

autobusem přesuneme do významného východopolabského města a tím jsou Pardubice.  

V Pardubicích je na programu prohlídka historického jádra města, které určitě stojí 

za shlédnutí, a zámku, ve kterém sídlí východočeské muzeum, i tam se nachází několik 

expozic jako jsou například – Expozice zbraní, Expozice pohlednic „Orbis pictus“, malé 

návštěvníky jistě potěší výstava hraček nazvaná „Bylo, nebylo“ a za podívanou stojí také 

rytířské sály pardubického zámku [10]. 

Po prohlídce tohoto zajímavého města se opět nasedá do autobusu směrem na 

Poděbrady, kde budeme po celou dobu zájezdu ubytováni v penzionu „Křiţovatka“.  

 

Tabulka č. 1 – Časový harmonogram 1. dne 

 

1. den 

 

Místo 

 

Km 

Km 

celkem 

 

Příjezd 

 

Odjezd 

 

Program 

  

Ostrava 

 

 

 

 

  

8:00 

 

 

Kunětická 

hora 

 

236 

 

236 

 

10:45 

 

12:45 

Prohlídka 

hradu, pauza 

na oběd 

 

Pardubice 

 

9 

 

245 

 

13:00 

 

17:00 

Prohlídka 

města a 

zámku 

 

Poděbrady 

 

65 

 

310 

 

18:00 

 Ubytování, 

osobní volno 

  

 

2.den 

Druhý den se po snídani v penzionu, která je naplánovaná na 8:30 hod. se 

přesuneme pěšky do centra města Poděbrady. Na tento den je naplánovaná poněkud 

náročnější trasa, a je doporučena pevnější obuv. Je před námi celé dopoledne a část 
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odpoledne v tomto překrásném lázeňském městě a s ním prohlídka zámku, Polabského 

muzea, pomníku Jiřího z Poděbrad, který stráţí poděbradské náměstí.  

Kolem 13:00 nás před zámkem v ulici Palackého vyzvedne autobus a další cíl 

druhého dne je přírodní park Kersko, který je spjat se spisovatelem Bohumilem Hrabalem. 

Projdeme se po části stezky, která je podle spisovatele pojmenována (obr. 18) na mapě 

označena černým krouţkem, zájemci mohou zkusit Josefský minerální pramen (obr. 19), 

zvaný Kerka, je doporučeno si sebou vzít malý hrníček, nebo prázdnou plastovou láhev, 

pramen patří mezi alkalicko-muriatické kyselky a je slabě radioaktivní (Holá, 2006). 

 

 

 

Obr.18  Mapa č. 2 (mapy.cz, 2011) 

   

 Na oběd je moţno zajít do restaurace „Hájenka“, ve které se točily známé 

myslivecké hody z filmu Slavnosti sněţek (Holá, 2006). 
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Tabulka č. 2 – Časový harmonogram 2. dne 

 

2.den 

 

Místo 

 

Km 

Km 

celkem 

 

Příjezd 

 

Odjezd 

 

Program 

  

 

Poděbrady 

 

 

 

   

 

13:00 

Prohlídka 

města, 

zámku, 

muzea 

 

 

 

Kersko 

 

 

 

17 

 

 

 

17 

 

 

 

13:25 

 

 

 

16:30 

Procházka 

po naučné 

stezce, 

Josefovský 

pramen, 

pauza na 

oběd 

Písty 9 26 16:45 18:00 Písečný 

přesyp 

Poděbrady 13 39 18:20  Osobní 

volno 

 

 Poslední zastávka druhého dne bude písečný přesyp u Píst, tento písečný přesyp je 

chráněnou oblastí od roku 1951 a je také nazýván „Česká poušť“. Hlavní důvodem 

ochrany je písečná duna mezi borovicovými lesy. Duna u Píst, která patří v Polabí mezi 

poslední dochované vznikla ve starších čtvrtohorách vývátím částic štěrkopísků z řeky 

Labe. Většina plochy je pokryta lesy, holý přesyp je pouze na několika metrech. 

Prohlídkou písečného přesypu u Píst je druhý den našeho zájezdu u konce, a my se 

můţeme těšit na návrat do penzionu [11]. 

 

Obr. 19 Josefovský pramen (2010) 
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 3. den 

 Po snídani bude před penzionem na účastníky našeho zájezdu čekat autobus. První 

zastávkou třetího dne bude město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.  

 Zde nás čeká prohlídka zámku navštívíme, zpřístupněné zámecké expozice jako 

jsou císařské pokoje, Toskánská knihovna Národního muzea, zámecká obrazárna a další. 

Dále nás čeká prohlídka města, národní kulturní památky baziliky sv. Václava (obr. 21), 

kde byl podle pověsti zabit svým bratrem patron naší země svatý Václav. Zájemci mohou 

také navštívit městskou bránu, ve které se nachází archeologická expozice. V tomto 

v městě bude pauza na oběd. 

 Po prohlídce tohoto dvouměstí nás autobus zaveze do Přerova nad Labem (obr. 20), 

kde nás čeká prohlídka Národopisného Polabského muzea a muzea moto&velo. 

 

Obr.20 Mapa č. 3 (mapy.cz, 2011) 

 

 Ve skanzenu v Přerově nad Labem jsou zachována lidová stavení včetně 

hospodářského zázemí, nádobí, nářadí a mnoho dalšího. Můţete zde navštívit školu, kde 

jsou figuríny ţáků a pana učitele (viz. kapitola 3.1) (Feřtek, 2008). Aţ nasajeme atmosféru 

typické polabské vesnice, zhruba před dvěma sty lety, vydáme se Přerovem ke stálé 

expozici historických bicyklů a motocyklů. V současné době muzeum vystavuje přes 70 

jízdních kol a 60 motocyklů z nichţ jsou některé opravdu vzácnými kousky. Dále jsou zde 

k vidění další technické zajímavosti a dobové doplňky. Po skončení prohlídky se 

odebereme do jiţ přistaveného autobusu a ten nás zaveze zpět do penzionu [12]. 
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Tabulka č. 3 – Časový harmonogram 3. dne 

 

3. den 

 

Místo 

 

Km 

Km 

celkem 

 

Příjezd 

 

Odjezd 

 

Program 

 Poděbrady    8:30  

 

Brandýs n/L. 

– Stará 

Boleslav 

 

 

39 

 

 

39 

 

 

9:10 

 

 

14:00 

Prohlídka 

zámku, 

města, 

bazilky sv. 

Václava 

 

 

Přerov n/L. 

14 53  

 

14:25 

 

 

17:30 

Prohlídka 

skanzenu a 

muzea 

moto&velo 

Poděbrady 24 77 18.00  Osobní volno 

 

 

Obr. 21 Bazilika sv. Václava 

(foto Kukla, 2011) 
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 4. den 

 Předposlední den se po snídani odebereme do autobusu a ten nás zaveze do 

nedalekého města Nymburk. V Nymburce nás čeká prohlídka města, procházka kolem 

řeky Labe a městského středověkého opevnění, chrám sv. Jiljí, Vlastivědné muzeum a 

muzeum Bohumila Hrabala, ve kterém se nachází stálá expozice o díle a ţivotě tohoto 

umělce. Návštěvník má zde moţnost se seznámit s Hrabalovým pracovním zázemím a jeho 

literárním dílem (Holá, 2006).  

 Zájemci si mohou udělat procházku i kolem vily, kde rodina Hrabalova ţila, 

zvanou téţ „Hrabalka“ nebo k nymburskému pivovaru, kde má spisovatel svou pamětní 

desku (obr. 22) a také odkud čerpal námět pro svou legendární novelu Postřiţiny (Holá, 

2006).  

 Po Nymburce je 

náš další cíl vesnice 

Ostrá, zde navštívíme 

soukromé muzeum 

kamen. V muzeu je 

přes 100 exponátů 

hlavně z přelomu 19. a 

20. století. Nacházejí se 

zde kamna na všechny 

druhy paliv. Najdeme 

zde kamna kachlová, ocelová, dokonce i americká, dále kuchyňské sporáky a další 

zajímavé věci z oboru. 

 Dále navštívíme historickou vesnici, kterou v Ostré provozuje firma Botanicus. 

Tato vesnice, dalo by se nazvat téţ skanzen má spíše středověký charakter a slouţí 

k předvádění tradičních středověkých řemesel. Zde si návštěvníci mohou vyzkoušet svou 

zručnost při výrobě svíček, lněného provázku, ručního papíru a mnoho dalších aktivit. 

V této vesnici řemesel a umění je i moţnost oběda a tím ochutnávka pravých středověkých 

specialit. 

 V Botanicusu jsou také bylinné zahrady, které přímo vybízí k odpočinku a relaxaci 

k dispozici je zde mnoho laviček a travnatých ploch k tomu určených. Zahrady se 

rozprostírají na 30 hektarech mají funkci, jak produkční, tak okrasnou. Firma Boranicus se 

Obr. 22 Pamětní deska B. Hrabala v nymburském pivovaru 

(postriziny.cz) 
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zabývá výrobou bylinných mýdel a různých směsí, část surovin se pěstuje přímo 

v zahradách v Ostré. 

 Poslední cíl našeho dne je rozhledna Romanka, která leţí nedaleko Nymburka 

v obci Hrubý Jeseník. Rozhledna patří mezi nejmladší v naší republice a vznikla díky 

rozvoji mobilního telefonování. Věţ je vysoká 50  metrů a skládá se ze čtyř částí. Na 

vyhlídku, která je ve výšce 26 metrů vede 117 schodů. Romanka nám nabízí výhled na 

Krkonoše, Jizerské hory a Prahu [13].  

 

Tabulka č. 4 – Časový harmonogram 4. dne 

 

4. den 

 

Místo 

 

Km 

Km 

celkem 

 

Příjezd 

 

Odjezd 

 

Program 

 Poděbrady    8:30  

 

Nymburk 

 

8 

 

8 

 

8:45 

 

12:30 

Prohlídka 

města, muzeí 

 

Ostrá 

 

12 

 

20 

 

12:50 

 

16:15 

Muzeum 

kamen, 

Botanicus 

 

Hrubý 

Jeseník 

 

21 

 

41 

 

16:45 

 

18:00 

Rozhledna 

Romanka 

 

Poděbrady 

 

17 

 

58 

 

18:20 

 Osobní 

volno 

  

 5. den 

 Poslední den našeho zájezdu se po snídani odebereme se všemi sbalenými 

zavazadly k autobusu a ten nás zaveze do posledního místa našeho zájezdu a tím je Kolín, 

po návštěvě tohoto města se vyráţí směr Ostrava (obr. 23).   
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Obr. 23 Mapa č. 4 (mapy.cz, 2011) 

 

 V Kolíně, nás čeká prohlídka města, která zahrnuje prohlídku ţidovského ghetta 

kde uvidíme bývalou ţidovskou školu, barokní synagogu a mnoho dalších dochovaných 

charakteristických domů, u kterých je zachováno středověké jádro [14]. Naše kroky 

povedou k národní kulturní památce a tou je Chrám sv. Bartoloměje, jehoţ součástí je i 

kostnice z 18. století, umělecká výzdoba uvnitř kostnice je vytvořena z lidských kostí 

(Jungerová, 2007). Poté si prohlédneme i zbytek městského opevnění s baštami, 

navštívíme regionální muzeum Kolína s mnoha stálými expozicemi.  

 Další významnou historickou část tohoto města představuje Karlovo náměstí. 

Uprostřed náměstí se tyčí morový sloup, který připomíná tragédii z roku 1680, při které 

Kolín zasáhla morová epidemie a zemřelo na něj 826 lidí [15] a kašna, která byla 

postavena jiţ v roce 1555 od té doby samozřejmě prošla několika opravami a úpravami. Na 

náměstí je typická měšťanská architektura z období baroka, klasicismu a historismu (obr. 

24).  

 Po prohlídce tohoto 

královského města a pauze na 

oběd je náš pětidenní 

poznávací zájezd u konce. Před 

námi je návrat do Ostravy, 

který je naplánován na 18:00. 

Vracíme se na stejné místo Obr. 24 Historické domy na Karlově náměstí (2008) 
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jako bylo při odjezdu a tím je parkoviště naproti Kulturního domu města Ostravy na ulici 

28. října. 

 

Tabulka č. 5 – Časový harmonogram 5. dne 

 

5. den 

 

Místo 

 

Km 

Km 

celkem 

 

Příjezd 

 

Odjezd 

 

Program 

  

Poděbrady 

    

8:30 

 

 

 

Kolín 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

9:00 

 

 

14:30 

Prohlídka 

města, muzea, 

chrámu sv. 

Bartoloměje, 

pauza na oběd 

 

Ostrava 

 

283 

 

301 

 

18:00 

  

 

 

4.3 Kalkulace ceny zájezdu 

Tabulka č. 6 – Kalkulace ceny zájezdu 

Náklady 1 osoba 40 osob 

Doprava 28,--/km 

Celkem 785 km 

 

550,-- 

 

22 000,-- 

Ubytování 490,--/noc 1960,-- 78 400,-- 

Snídaně 50,--/den 200,--  8 000,-- 

Vstupy 500,-- 20 000,-- 

Sluţby delegáta 150,--/den 750,-- 30 000,-- 

Celkem 3. 960,-- 158 400,-- 
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4.4 Pokyny pro účastníky 

Termín konání zájezdu 5.7. – 9. 7. 2011 

Cena zájezdu/osoba:  3. 960,-- 

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídaně, dopravu klimatizovaným autobusem, sluţby 

delegáta, pojištění cestovní kanceláře proti úpadku, vstupy do vybraných objektů. 

Sebou si vezměte: občanský průkaz, potřebné léky, deštník či pláštěnku a vhodnou, 

pevnou obuv, která Vám zajistí dostatečné pohodlí.  

 V případě, ţe trpíte nějakými alergiemi informujte prosím o této skutečnosti vašeho 

průvodce ještě před odjezdem nejlépe na místě srazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barbora Bulinová: Atraktivita regionu Polabí 

2011                                                                                                                                     

 

 

36 

5.  ZÁVĚR 
 

Práce popisuje a především je věnována atraktivním městům a místům v Polabí. 

K návštěvě vybízí poměrně známá i neznámá města, či vesničky. Část se také zabývá 

přírodními podmínkami polabské oblasti. Tato část zahrnuje geomorfologii, geologii, 

faunu a flóru, která je v Polabí velice pestrá a bohatá. V závěru práce je sestaven pětidenní 

poznávací zájezd, ve kterém jsou zahrnuty především kulturní památky této lokality. 

Zájezd je zaměřen na středně zdatného milovníka turistiky. 

Polabí i přes svůj méně známý název bývá cílem mnoha návštěvníků. Někteří 

z nich si neuvědomují, ţe místa, která navštívili, patří také do Zlatého pruhu naší země, jak 

bývá Polabí také nazýváno. I přes svou hojnou návštěvnost by si Polabí zaslouţilo vetší 

pozornost, jak ze strany cestovních kanceláří, tak ze strany turistů.  
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