
 NEJBLIŽŠÍM OKOLÍM
MĚLNÍKA

Datum: sobota 4. září 2021     

Jízdní řád: 
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 Mělník                 15.40 (R 791)
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 16.39

 7.16 (R 794)  16.54 (EC 145)

 Mělník  8.14  Pardubice hl. n.  17.15

Sraz v dostatečném předstihu před odjezdem vlaku.

          Zdrávi došli

                                                                                                 Miloš              Kajzrlík

                                                                                                

Gabriel Laub, český esejista a novinář (1928–1998):

„Člověk by měl být po celý život turistou, aby viděl ze světa jen to, co stojí za vidění.“  
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Trasa:
Žl Mělník, žst. – pravý břeh potoka Pšovka – rozcestí u zimního stadionu – 
Z (vlevo) rozcestí – křižovatka ul. Fügnerova, Tyršova a U Tanku – (rovně, 
vlevo) ul. U Tanku a Legionářů – Žl (dolů) Park Na Aušperku – most 
Josefa Straky – Hořínský park – Hořín – zdymadlo Hořín – nezn. okruh 
přes zdymadlo – (vlevo, vpravo) křižovatka čtyř cest – (vlevo) – soutok 
Vraňansko-hořínského plavebního kanálu a nedaleký Vltavy s Labem – 
pěšina po pravém břehu kanálu – zdymadlo – Žl (vpravo) levý břeh kanálu 
a Labe – most J. Straky – (vpravo) ul. K Mostu – chodník vinicí – křižovat-
ka ul. Na Podhradí a Vinohrady Karla IV. – Z (vlevo) Svatováclavská ul. – 
nám. Míru – Č nám. Karla IV. – Vodárenská ul. – Tesco – (vpravo) levý 
břeh potoka Pšovka – rozc. u autobus. nádr. – Žl (vlevo) Mělník, žst. =
13 km, většinou zpevněné cesty včetně městských komunikací, mír-
né převýšení.

Mapa: mapa KČT č. 16 Mělnicko a Kokořínsko.

Občerstvení: V Mělníku je dostatek příležitostí.

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


Turisticko-vlastivědný přehled:

Mělník 

- Zhruba 20 tisíc obyvatel, věnné město českých kněžen a královen a také město vína s hi-

storickým centrem na výšině obtékané potokem Pšovka. 

- Osídlení již od mladší doby kamenné.

- V 9. a 10. století centrum kmene Pšovanů, pocházela z něho svatá Ludmila – narodila se

na hradišti Pšov (přibližně v místech zámku). 

- Hlavní pamětihodnosti:

- barokní zámek,

- původně románský gotický trojlodní kostel sv. Petra a Pavla s podzemní kostnicí,

jednou z našich největších,

- částečně přístupné podzemí pod celým historickým jádrem s nejširší studnou u nás

(průměr 4,5 metru), 

- jednolodní barokní hřbitovní kostel sv. Ludmily,

- pozdně barokní kostel Čtrnácti svatých pomocníků s bývalým kapucínským klášte-

rem – nyní sídlo regionálního muzea,

- pozdně gotická Pražská brána, pozůstatky hradeb s baštou a vodárenskou věží.

- Podrobné informace o městě – web https://melnik.cz.

Hořín 

- Obec s necelou tisícovkou obyvatel na protějším břehu Labe.

- Nepřístupný barokní, původně lovecký zámek rodu Lobkowiczů. 

laterální (postranní) plavební kanál Mělník – Vraňany

- 10 kilometrů dlouhý jednosměrný průplav z let 1902–1905 s osmi mosty, zdymadlem Ho-

řín, čtyřmi obratišti a 20 metrů širokými vraty pro uzavření při velké vodě.

- Umožňuje velkým říčním lodím plavbu po klidné hladině namísto plavby nebezpečnými

proudy v posledních vltavských peřejích před soutokem. 

- Dvoukomorové zdymadlo Hořín, technická památka, slouží k překonání výškového rozdí-

lu přes osm metrů mezi horní částí kanálu (šířka 18–36 metrů, délka více než 6 kilometrů,

hloubka 2,4–3 metry) a dolní částí (šířka 18–40 metrů, minimální hloubka 2,5 metru). 

Soutok Vltavy a Labe (156 m n. m.)

- Ve skutečnosti by to mělo být opačně – Vltava zde má delší tok a více vody.

- Při pohledu z Mělníka se nejprve vlévá Vltava, potom kanál.
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