
                                  Z Čelákovic do Lysé nad Labem. 
 

Pro naší turistickou vycházku jsme si zvolili poměrně náročnou ale opravdu 
krásnou cestu z Čelákovic do Lysé nad Labem. Do Čelákovic jsme tentokrát použili 
dopravní prostředek pro nás méně obvyklý-vlak. Přesto že je druhá polovina května, 
předpověď nevěštila nic pěkného a tak jsme vyšli od nádraží tak trochu se zimní 
výbavou. Prošli jsme městem a v blízkosti Labe jsme objevili krásně opravenou školu 
z roku 1897 v níž působil příbuzný jedné z nás. Vedle školy je jedna z mála místních 
památek, historická tvrz a vedle ní fara se slunečními hodinami. 

Na břehu Labe nás již čekal uvítací výbor, nikoliv však čelákovičtí radní ale 
zřejmě velmi pilná kachní rodinka. Tolik skutečně miniaturních kachniček, jenom 

chomáčků peříček to se opravdu často nevidí. 
Chystali jsme se přejít přes elektrárenskou lávku na druhý břeh Labe, ta je ale 

v opravě a tak jsme došli lipovou alejí podle vody k přívozu a přeplavili se touto 

zajímavou lodí na ostrov Grádo.                      
 

 

 

Abychom si dobře rozvrhli síly, byl na začátku naší cesty připraven obří kámen 
nazvaný „ Vzdálené cíle „ Mezi údaji jako Madrid 1880 km, Moskva 1660 km ,Řím 
935km, nám trochu chyběla Lysá nad Labem, ale i s tím jsme si poradili, pohledem do 

vlastní mapy. 
U řeky nás ješte čekaly dvě velmi zajímavé stavby. Nové moderní bezbariérové 

přemostění Labe, zavěšené na vysokých pilónech a unikátní rybí přechod přes labský 
jez, jež zajišťuje svými třemi metry výšky, splavnost pro labskou říční dopravu. Pro 

ryby  je ovšem nepřekonatelnou překážkou. Náklady obou staveb jsou 46 milionů korun 
a jsou společné s EU. 

Labský jez, jehož součástí je i zdymadlo, mlýnský náhon a hydroelektrárna slouží 
již od roku 1938, prochází nyní celkovou rekonstrukcí. 

Cestou od Labe procházíme osadou zahrádek a chatek v jarních měsících 
utápějících se v zeleni a před námi je nyní mrtvé rameno Labe s bývalými říčními 
lázněmi Grado. Tříkilometrové písčité pláže již dávno zmizely díky změněným 
hydrologickým podmínkám, ale divoká příroda na tomto říčním rameni je snad ještě 
zajímavější. Tak jediným co z Grada zbylo je pěkná trampská hospůdka, ta ovšem 
nepočítá s tím, že někdo půjde okolo dopoledne. 

 Říční rameno překračujeme po různých můstcích a pod námi je hladina porostlá 
vodními rostlinami podobnými leknínům se záplavou žlutých květů. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyní je před námi chráněný přírodní útvar lužní les Lipovka-Grádo s mnoha 

lesními tůněmi a velmi starými listnáči, jimž zřejmě vyhovuje toto podmáčené území o 
rozloze 13,5 ha. V kombinaci s lesními loukami a pouze vyšlapanými cestičkami, bez 
cyklistů, je ideálem pěších turistů. 

                                                                     

 

       A před námi je poslední část naší cesty, lesní komplex Císařské lesy, obnovené 

Rudolfem II. v šestnáctém století. Založil zde oboru,vystavěl lovecké zámečky a různé 
účelové stavby. V místě kde dnes stojí kaplička sv. Václava vybudoval pozdější majitel 
hrabě Špork takzvanou eremitáž neboli poustevnu. U kaple stály dvě sochy andělů a za 
kaplí žil poustevník. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proti kapli stál knížecí letohrádek a v blízkosti dvanácti metrová věž s větrným 
mlýnem a vodometrem. Vše obklopovala nádherná ovocná i květinová zahrada s pěti 
vodotrysky a čtrnácti kamennými sochami. 

                                                                

 

Současný stav vidíme na obrázku, 
uprostřed hlubokých lesů působí trochu jako 
zjevení. Vše ostatní padlo za oběť zubu času. 
Tak zde byl alespoň nedávno postaven altánek 
pro znavené turisty. Ten jsme také využili ke 
krátkému odpočinku před další zajímavou 
cestou, lesem, kolem ohrad s chovy koní i 
krásných mini poníků. 
          Kilometry ubývaly, za lesem se objevily 

zeleninové plantáže a za nimi již Lysá nad 
Labem. Nezbývalo než si popovídat u dobrého 
oběda a poděkovat Jiřině Zipkové, která tuto 
vydařenou desetikilometrovou procházku 
připravila.  
         Zajímavé památky a okolí Lysé nad 
Labem jsme se dohodli nechat na některou 
z příštích vycházek a v odpoledních hodinách 
jsme odjeli pohodlným Elefantem do Prahy. 

                             Mirek Bernát.  
 

 

 

 

 


