Polabskou krajinou
za historií i za zvířátky
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Od Thurn-Taxisů
za Melanrichem z Aventina

Loučeň

Loučeň

Loučeň - bývalé letovisko, srdce Svatojiřského lesa – největšího lesního
komplexu Polabí, smíšeného lesa a březových hájů

Loučeň - bývalé letovisko, srdce Svatojiřského lesa – největšího
lesního komplexu Polabí, smíšeného lesa a březových hájů

Zámek Loučeň – postaven v barokním slohu dle návrhů architekta Kaňky
s jedinečným 16 ha zámeckým parkem, v létě otevřena komorní expozice,
možnost pikniku v parku; možnost přírodního koupání – Jivák

Z Loučeně pokračujeme po stezce princezny Almerie
směrem ke Mcelům (5 km).

Naučná přírodopisná stezka Loučeň - velmi nenáročná, vedoucí po lesních
stezkách a pěšinách, začíná v březové aleji naproti zámku a vede kolem myslivny
Loučeňka - staré romantické budovy, stojící uprostřed lesa, (původně altán
Gloriet dal postavit lesmistr František Borgiáš Jungmann v letech 1803-1804),
pomníčku Helma, studánky Boží voda s pomníkem Anděla smrti v lesním zákoutí
a Ohraženého dubu, zpět na Loučeň
Ubytování: zámecký hotel Maxmilián, hotel Jivák
Stravování: zámecká restaurace hotelu Maxmilián,
restaurace Jivák, restaurace u Otomanských, restaurace
Kulturní dům, Zmrzlinový ráj Krédo
(2a) Pěšky z Loučeně pokračujeme kolem
myslivny Loučeňka směrem k Jabkenicím
lesní procházka cca 4 km.

Jabkenice
Muzeum Bedřicha Smetany v Jabkenicích –
expozice o životě skladatele Bedřicha
Smetany a jeho rodiny
Jabkenická obora – navazuje na komplex
Svatojiřského lesa; možnost návštěv dle
provozního řádu obory, možnost přírodního
koupání
(2b) Z Loučeně pokračujeme na kole
po stezce princezny Almerie směrem
ke Mcelům (5 km).

Mcely – malebná obec s nově rekonstruovaným zámkem,
mezi nejstarší dochované památky patří kostel sv. Václava se zvonicí,
hřbitovem a farou - kostel je dominantní stavbou v obci.
Stravování: Mcelská hospoda, prodejna potravin Faldo s venkovním posezením
Pokračujeme směrem na Sovenice do Bošína (4 km).
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Mcely
Mcely – malebná obec s nově rekonstruovaným
zámkem, mezi nejstarší dochované památky patří
kostel sv. Václava se zvonicí, hřbitovem a farou,
kostel je dominantní stavbou v obci
Stravování: Mcelská hospoda,
prodejna potravin Faldo s venkovním posezením
Pokračujeme přes Sekeřice,
Košík do Rožďalovice (11 km).

Rožďalovice
Rožďalovice - městečko se zámečkem a
barokním kostelem sv. Havla, knihařské
muzeum - pro milovníky knih, umění a
technických památek (funkční historická
knihařská dílna a muzeum vazeb s projektem
Svaž si svou knihu), Galerie Melantrich
Bučice - relaxace, rybník, romantické
pastviny s ovcemi, koňmi a krávami
Rožďalovické rybníky – unikátní ptačí oblast, populace
motáka pochopa, jeřába popelavého a dalších unikátních
souborů rostlin a živočichů
Ubytování: penzion Rajmanova dílna, Rožďalovice; Bučický mlýn, Bučice
Stravování: restaurace na náměstí Rožďalovice, Bučický mlýn,
cukrárna Epiro Rožďalovice
Vracíme se zpět směr Loučeň (15 km) nebo pokračujeme na Křinec (6 km).

Chotuc
Chotuc – svědecký vrch s kaplí a malebným starým hřbitovem, přírodní památka
Jen velmi mírně zvlněným terénem přes Jíkev dojedeme zpět na Loučeň
(Křinec - Loučeň 10 km)

Bošín – unikátní soubor lidové architektury
Z Bošína pokračujeme směr Křinec (4 km).

Chotuc – svědecký vrch s kaplí a malebným starým hřbitovem,
přírodní památka s krásným výhledem do Polabské nížiny

Polabím na kole

Pokračujeme jen velmi mírně zvlněným terénem přes Jíkev,
dojedeme zpět na Loučeň (Křinec - Loučeň / 10 km) nebo pokračujeme
do Hrubého Jeseníku (5 km).
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Rozhledna Romanka – nejníže položená rozhledna v Hrubém Jeseníku
Z Hrubého Jeseníku je již pouze skok (cca 5 km) do obce Chleby.

ZOO Chleby - www.zoochleby.cz
Stravování: Křinec – restaurace u Černého Orla, restaurace U nádraží,
Hrubý Jeseník – restaurace, Chleby – restaurace.
Cesta zpět: Chleby - Loučeň (13 km) nebo Chleby - Nymburk (7 km).
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Labská trasa – úsek Poděbrady – Nymburk

Z královského města
za Slavníkovci

Polabím na kole

Cyklistická stezka č. 0019 začíná v Nymburce, vede přes obce Kovanice a
Chvalovice až k poděbradské jízdárně a Havířskému kostelíku, odkud lze
pokračovat k hydroelektrárně a přes novou lávku na druhý labský břeh a
pokračovat dále do Libice nad Cidlinou, nebo se vrátit po opačném břehu
zpět do Nymburka. Trasy jsou rovinaté, nenáročné a jsou vhodné i pro
rodiče s dětmi.
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Nymburk
Muzeum Nymburk - v současné době se zde nachází základna
pro rozsáhlé archeologické výzkumy, probíhající na různých parcelách
historického jádra města

Kosořice

Muzeum Bohumila Hrabala - součástí muzea je i bývalá synagoga
se stálou výstavou o historii města a expozicí o vývoji železnice

Brodce
Jabkenice

Seletice

Luštěnice

Mcely

středověké opevnění města ze 13. stol., postaveno
ve slohu cihlové gotiky

Rožďalovice

Městská elektrárna - procházkou přes městskou
elektrárnu na Ostrov vytvořený Labem – místo
odpočinku uprostřed anglického parku
s naučným okruhem Ostrov
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Nymburský pivovar - návštěva nymburského

Žitovlice

založeného v r. 1895; pivovar Postřižin
Chotěšiceapivovaru
dětství Bohumila Hrabala; pivovarská

Jíkev

Vlkava
Lipník
Jiřice

Nymburské hradby – zachovalé unikátní původní
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Loučeň

Krchleby
Milovice

Košík
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Smilovice

Chrám sv. Jiljí Nymburk – gotický chrám byl založen v době
zakládání města kolem r. 1280

Křinec

Hrubý
Jeseník

Záhornice
Oskořínek

Straky

Dymokury

Pokračujeme do Poděbrad, sledujeme řeku
po vyznačené cyklotrase (10 km).

Činěves
Všechlapy

sá nad
Labem

Dvory

Polabské muzeum

Netřebice
Podmoky

Budiměřice
Senice
Kostomlaty
Přerov
nad Labem

Kovanice
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Poděbrady
Poděbrady - lázeňské město s parky, okolními lužními lesy,
golfovým hřištěm, písečným jezerem i nabídkou vyjížďky na koni

Chleby

Ostrá

zahrádka nabízí Pepinovu destíku a Francinův
ležák
Ubytování: hotel Ostrov, hotel Postřižiny,
penzion Zátiší, penzion U Anny Šmějdířky,
ubytovna Zimní stadion, ubytovna učiliště COP
Stravování: restaurace U Anny Šmějdířky,
restaurace Postřižiny, restaurace Starý
Nymburk, U Vodárny, Pizzeria Trattoria, Pizzeria
Castello, Čínská restaurace,
Řecká kuchyně restaurace Záložna

Opočnice

Pátek

Zámek Poděbrady – původně hrad, který byl v 16. stol.
přestavěn na renesanční zámek, leží na pravém břehu řeky Labe
Veřejně přístupné prameny Poděbradky - renovovaný lázeňský park
s novým vodotryskem, lázeňská kolonáda
Turistická atrakce lázeňského vláčku - ten Vás zaveze parkem kolem
golfového hřiště k letní restauraci blízko soutoku Labe s Cidlinou a zpět
Ubytování: hotel Bellevue, Hotel Soudek, Hotel Bílá růže, Hotel Golfi,
Penzion Flídr, penzion Dagmar, Penzion Na Zámku, autokemp Golf
Stravování: U Soudku, Bílá růže, Orfeus
Opět podél řeky Labe kolem soutoku s Cidlinou pokračujeme
do Libice n. Cidlinou (6 km).

Kersko
Libice nad Cidlinou

Velenka
Sadská

Kostelní
Lhota

Libice
nad Cidlinou

Kounice
Poříčany

Pečky

Vrbová
Lhota

Velký
Osek

Libice nad Cidlinou - slavníkovské hradiště, k vidění jsou makety základů
paláce Slavníkovců, kde byly prvními Přemyslovci v boji o moc nemilosrdně
vyvražděni a bronzové sousoší sv. Vojtěcha a sv. Radima
Vracíme se zpět do Nymburka (20 km).

1

