
NYMBURK – PODĚBRADY – 26. ledna 2022

DOPRAVA: vlakem z hlavního nádraží do Nymburka

DÉLKA TRASY: prohlídka Nymburka cca 2 km / po cyklostezce do Poděbrad cca 8 km

NÁROČNOST: rovinatá trasa po zpevněných komunikacích

Na  vycházku  se  nás  sešlo  23.  Po  příjezdu  do  Nymburka jsme  se  nejprve  zastavili  na
Palackého třídě u plánu města, kde jsem seznámil účastníky s trasou prohlídky starého města,
jednotlivými  pamětihodnostmi  a  některými  zajímavými  architektonickými  objekty,  které
uvidíme.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Město  Nymburk  má  historii  sahající  do  hluboké  minulosti.  Osídlení  je  archeologicky
doloženo  již  v mladší  době  kamenné 3600 let  před  naším letopočtem.  Hradiště  zde  měli
Keltové,  Germáni  i  Slované.  Královské  město  Nymburk  založil  Přemysl  Otakar II.
pravděpodobně roku 1275. Vznikla zde mohutná středověká pevnost s hradbami a vodními
příkopy,  které  se  dochovaly  dodnes. Samotné  založení  bylo  nicméně  pravděpodobně
dokončeno  až  za  vlády  krále  Václava  II.,  kdy  došlo  též  k výstavbě  gotického  chrámu
sv. Mikuláše (dnes kostel svatého Jiljí) a dominikánského kláštera.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do centra starého města jsme pokračovali ulicí Komenského až na roh ulice Resslovy – zde
jsme  si  prohlédli  impozantní  budovu  gymnázia,  kde  studoval  rodák  a  slavný  spisovatel
Bohumil  Hrabal.  V další,  Havlíčkově ulici,  se  nachází  tři  zajímavé stavby –  evangelický
kostel  se  zahradou,  které  vévodí  dva  mohutné,  snad  stoleté  či  ještě  starší, platany. Ve
vedlejším parčíku stojí pomník mistra Jana Husa, další dva obdivuhodné platany a naproti
moderní kostel z roku 1936 – Husův sbor (Církve československé husitské).

Mezi  zachovalými  valy  starého  města  a
pozdější  zástavbou  vede  rušná  komunikace
(ulice  Velké  Valy),  kterou  jsme  přešli  a
vstoupili jsme na první můstek, vedoucí nad
vodním  příkopem,  abychom  vzápětí  přešli
druhý  můstek,  nad  dalším  souběžným
vodním  příkopem. Vedle  můstku  se  tyčí
secesní vodárenská věž z roku 1904 – dodnes
funkční.  Valy  se  dvěma  vodními  příkopy
obepínají  městskou  zástavbu  starého  města
kolem  dokola  –  od  Labe  k Labi  a  s jeho
hladinou jsou na obou koncích propojeny. Podobné zachovalé středověké opevnění s vodními
valy je u nás jediné a jedinečné.

Za druhým můstkem jsme vstoupili do historické části města a pokračovali ulicí Jízdeckou a
Hradební,  kde  jsou  zachovalé  pěkně  upravené  domky postavené  v průběhu  19. století  na
místě hradeb. Mnohde byly cihlové hradby použity jako součást domku a podobně i materiál.
Hradební ulice nás dovedla až k soutoku obou souběžných vodních příkopů ústících do Labe.
Zde jsme odbočili vlevo a po nábřeží Labe došli k nové konstrukčně zajímavé lávce přes
Labe. Pár fotografií a naše cesta pokračovala dál podél toku Labe.

http://www.mesto-nymburk.cz/index.php?sekce=1&idO=20
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Hrabal


Minuli  jsme  silniční  most  (první
železobetonový  most  v Čechách  postavený
v roce  1912).  Za  mostem  jsou  hned  dva
objekty,  které  stojí  za  zmínku.  Především
renesanční  městská  vodárna  z roku  1597,
zvaná Turecká  věž, která  zásobovala  vodou
nymburské  kašny.  Věž  je  v perfektním
stavebním stavu – zrestaurovaná.  Vchod do
věže  se  honosí  krásným portálem.  Naopak,
rozsáhlý  objekt  Šafaříkův  mlýn,  který  je
situován  naproti  věži,  a  je  též  chráněnou

památkou, je v dezolátním stavu.

Naše trasa vedla dále po nábřeží, kde jsme se
zastavili  u památné  Staré  rybárny“  z roku
1737  a  vzápětí  stanuli  v parku
u dochovaných a na začátku minulého staletí
zrekonstruovaných  cihlových  hradeb
opevnění Nymburka ze 13. století. Pohled na
tento  stavební  monument  uchvátí  snad
každého.  Dochované  hradby  mají  šest
strážních věží. Ve své době obepínaly hradby
celé  město.  Měly  52  věží  a  čtyři  městské
brány. Když jsme se pokochali pohledem a udělali několik fotografií, prošli jsme hradbami
do prostoru, kde se nám otevřel pohled na věž vzácné gotické cihlové architektury chrámu
sv. Jiljí. Uličkou Na Příkopě, kde se nachází mohyla z mladší doby kamenné, jsme prošli na
Kostelní  náměstí.  Zde jsme si  prohlédli  chrám sv. Jiljí,  krásnou gotickou stavbu, která  se
honosí šedesáti metrovou věží, na které je ochoz s vyhlídkou. Stavba je to krásná, ale její stav
lze nazvat chátráním.

Krátkou  kostelní  uličkou  jsme  došli  na
náměstí  Přemyslovců  s morovým  sloupem
z roku  1717  a  pěknou  historickou  stavbou
radnice  z roku 1526.  Ve  vedlejším domě je
informační  centrum,  kde  je  možné  získat
množství  informačních  tiskovin.  Zde  naše
prohlídka  historického  jádra  Nymburka
končila.

Z celé  skupiny  se  nikdo  nerozhodnul
k návratu  do  Prahy,  a  tak  jsme  všichni
pokračovali  dál  po  břehu  Labe  až  do

Poděbrad.  I  tady bylo  mnohé k vidění.  Trochu o tom vypoví  přiložená  fotodokumentace.
Některé účastníce došly do Poděbrad dost unavené,  věřím však, že si doma odpočaly,  na
„útrapy“  cesty  již  zapomněly,  a  že  se  s nimi  na  dalších  vycházkách  budeme  potkávat.
Poděbrady jsme si  prohlédli  jen zběžně,  každý sám. Do Prahy jsme se vrátili  vlakem po
patnácté hodině.

Honza Šiml

Všechny 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  i  na  Náměstí
Přemyslovců.


