
Středočeské Polabí i Pojizeří
Datum: sobota 8. dubna 2017     
Jízdní řád:   
Sraz v hale v dostatečném předstihu před odjezdem. 
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Pardubice 6.58 
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Čelákovice 14., 15./20 

Kolín

příj. 7.21

Kolín

příj. 15., 16./28 

odj. 7.29 odj. 15.35, 15.59 
16.27, 16.35, 16.59 

Čelákovice 8.34 Pardubice 15.59, 16.19 
16.47, 16.59, 17.19

úsek do/z Kolína – různé druhy rychlíků
úsek do/z Čelákovic – osobní vlaky, 
                                      z/do Kolína odjezd/příjezd z/na 5. nástupiště

Jízdné:
zpáteční Pardubice – Čelákovice
jedna osoba:                                                     skupinová jízdenka
obyčejné 243 Kč           (skupina 6 a více osob si musí 
IN 25, důchodce nad 70 let         182 Kč           cestu objednat předem: 
                                                                          1. osoba                                   žádná sleva
                                                                          2. osoba                                     sleva 25 % 
                                                                          3. a každá další                         sleva 50 % 
                                                                          zpáteční                       další sleva cca 5 %
                                                                                 

Pokud váš pes slyší na jméno Ron anebo vaše kočka je Briketa, 
pak jim nezapomeňte přivézt něco pěkného k jejich dnešnímu svátku!!!

                                                                                      
                                                                                                                        
                                                                           Miloš             Kajzrlík

           KČT Slovan Pardubice www.kct-slovan-pardubice.info
          66 let nepřetržité činnosti                             1                                                      1951–2017

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://www.kct-slovan-pardubice.info/


Trasa (rovina, převážně zpevněné komunikace, 
mapa KČT č. 17 Dolní Pojizeří – Mladoboleslavsko a Nymbursko):
Žl  Čelákovice – Čelákovice, chaty (Grado) – V Doubí, rozc. –  Č V Doubí – Na Blatech, 
rozc. – Káraný, rozc. – Žl Káraný – Lázně Toušeň, rozc. (s případnou krátkou odbočkou 
k soutoku Jizery a Labe); až sem zároveň NS Údolím Labe, resp. Krajinou Rudolfa II. –
cyklostezka 0019 nebo M L. Toušeň – Čelákovice = 15 km, 
trasu lze zkrátit na rozcestí Čelákovice, chaty nebo v místě odbočení cyklostezky 0041
k rozcestí Na Blatech.

Občerstvení: Čelákovice, Káraný – hospoda U Ferusů (nedaleko  od rozcestí na M, mělo 
by být otevřeno od 10. hodin), Lázně Toušeň (nutno dojít do centra),.
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Turisticko-vlastivědný přehled:
Čelákovice  
Město v severovýchodní části okresu Praha-východ se zhruba 12 000 obyvatel se roz-
kládá na levém břehu Labe v nadmořské výšce 184 metrů.
První písemná zpráva ho připomíná koncem 13. století – v roce 1290 – jako královské 
městečko. Nejvzácnější dochovanou písemnou památku ovšem představuje tzv. čeláko-
vická  městská  kniha,  založená  roku  1366.  V  době  první  datované  zmínky  stál  na
vyvýšené terase románský tribunový jednolodní  kostel  Nanebevzetí  P.  Marie  z  kvádří-
kového zdiva. Kostel v 16. století opevnila hradební zeď, po přestavbě v letech 1708–1712 
je v barokním slohu. Nedaleko původně stával dřevěný objekt na kamenné podezdívce, 
kolem roku 1300 ho nahradila kamenná patrová tvrz. Po řadě přestaveb získalo toto šlech-
tické sídlo současnou gotickorenesanční podobu. Do historické části města „Hrádek“ patří 
ještě středověký mlýn ze 14. století  a budova děkanského úřadu z roku 1782. Dalšími 
významnými historickými objekty jsou novobarokní radnice z roku 1911 a funkcionalistická 
Volmanova vila z roku 1939, jedna z našich nejlepších staveb tohoto slohu. Bývalé lázně 
Grado na labském ostrově zničila ve 2. polovině 30. let minulého století regulace řeky, 
nyní se zde nachází velká chatová osada.

Káraný
Obec  je na pravém břehu Labe asi
1,5 kilometru od místa,  kde se do 
něj  po 164 kilometrech toku vlévá 
řeka  Jizera.  K  trvalému  pobytu  je 
hlášeno přibližně 700 osob. Celko-
vý počet obyvatel ovšem od jara do 
podzimu  několikanásobně  navyšu-
je  téměř  5  000  chatařů  ve  stov-
kách přechodných obydlí.  
Krátká historie oblíbeného letoviska 

nejen Pražáků, které na severu ohraničují rozsáhlé borové lesy táhnoucí po obou stranách 
železnice spojující Lysou nad Labem s Ústím nad Labem, začíná až v roce 1779. Jednou 
z mála historických památek je obdélníková kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1907 se 
sedlovou střechou a přiléhající štíhlou hranolovou zvonicí s jehlancovou střechou.
Prahu a také centrální oblast středních Čech od roku 1914 zásobuje vysoce kvalitní pitnou 
podzemní vodou, která se v okolních lesích jímá do zhruba 200 studní.
Až do poloviny minulého století v obci existovalo pro rychlé spojení s Čelákovicemi a Lá-
zněmi Toušeň na protějším břehu několik přívozů (jeden z nich je na historické fotografii). 
Lázně Toušeň
Ve starobylém městysi  se statutem lázeňského místa od roku 1979 žije necelých 1500 
obyvatel.  Vykopávky povrzují  osídlení zdejšího valu již před 5000 lety mj. lidmi kultury 
řivnáčské, staroúnětické a laténské – za nejvzácnější objev se považuje spirálovitá zá-
ušnice z doby 3000 let před n. l. jakožto nejstarší nález zlata ve středoevropském regionu. 
Malé lázně na železnatém prameni, o kterém se už tehdy vědělo velmi dlouho, vznikly 
roku 1868 zásluhou Jana Králíka. V roce 1899 k procedurám přibyly slatinné koupele: od 
těch dob sem jezdili mnozí významní pacienti jako poslední rakouský císař Karel I., Leoš 
Janáček, operní pěvec Otakar Mařák, bratři Čapkové, herečka Stella Zázvorková, spisova-
tel Bohumil Hrabal a mnozí další. Důležitou roli v jejich historii má Emil Zátopek, který zde 
často od let 1943–1944 pobýval. Díky němu a jeho ženě Daně se totiž začaly zaměřovat
i na vrcholové sportovce: léčili se tady např. běžkyně Jarmila Kratochvílová, diskař Ludvík 
Daněk, oštěpař Jan Železný, desetibojař Roman Šebrle nebo tenista Petr Korda.

Podrobné informace o všech třech sídlech na trase přinášejí jejich domovské internetové 
stránky.
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