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Neděle 24. března 2013 ve spolupráci s Charlie o.s.

Čelákovice - Káraný - Stará Boleslav

Sraz: Čelákovice, žst.: 13:25 – konečný sraz.
Společný odjezd vlakem Os 5827 z Masarykova nádraží v 12:55, sraz pro nákup společné jízdenky 
v 12:45 pod tabulí odjezdů v nádražní hale u kolejí (nikoliv pod tabulí odjezdů u pokladen).

Trasa: cca 13 km

Předběžný popis trasy: 
Z Čelákovic se vydáme po modré turistické značce přes lázně Toušeň lávkou přes Labe, kde značku 
opustíme a vydáme se na cíp, kde se vlévá Jizera do Labe. Neznačenou pěšinou přijdeme do obce  
Káraný,  odkud  dále  pokračujeme  po  modré  turistické  značce  lesní  cestou  (nebo  podle  počasí 
můžeme  jít  polem,  kde  mineme  zadržovací  studny  [vsakovací  nádrže  umělé  infiltrace]  blízké 
vodárny) do Staré Boleslavi, kde je cíl. Zájemci mohou pokračovat do Brandýsa nad Labem a projít 
zámeckým parkem.

Zajímavosti na trase:
Čelákovice se rozkládají na levém labském břehu a jejich území je osídleno téměř nepřetržitě od 
mladší doby kamenné. V raném středověku vzniká hradiště a při jeho západní části je ve 2. polovině 
nebo ke konci 10. století zbudována na kamenných základech dřevěná stavba tvrze, nahrazena 
kolem roku 1300 stavbou z kamene. Tvrz svoji podobu změnila při rozsáhlé přestavbě a přístavbě 
ve 2. polovině 15. a v 16. století a po snížení zdiva tzv. jižního traktu v roce 1730. Nejstarší písemná 
zpráva pochází z roku 1290, kdy se Čelákovice staly předmětem prodeje a koupě mezi českým 
králem Václavem II. a klášterem v Sedlci u Kutné Hory. Předpokládá se, že v této době měla zdejší 
osada za sebou již více než 200 let trvání. O tom, že se nejednalo o zcela bezvýznamnou vesnici, 
mluví fakt, že zdejší kamenný kostel postavený na ostrohu východně od tvrze pochází z konce 12. 
století. První zpráva též označuje Čelákovice za opiddum, což značilo větší osadu (městečko).[2] V 
držení města se vystřídala řada více či méně významných rodů. Posledním byl rod Krajířů z Krajku 
a na Mladé Boleslavi, kterým bylo zboží včetně Čelákovic Ferdinandem I. zkonfiskováno, a tak se 
roku 1547 staly Čelákovice Královským komorním městem. 
Káraný leží na pravém břehu Labe a levém břehu řeky Jizery, těsně před jejich soutokem, zhruba 5 
km východně od města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Byla založena v roce 1777 a za svoji 
krátkou historii vstoupila do povědomí především svými zdroji pitné vody, kterými od roku 1914 
zásobuje Prahu a okolí. V Okolí Káraného je lesnatá rekreační oblast s chráněným územím Černý 
orel u soutoku Labe s Jizerou, přírodní rezervací Lipovka - Grado, se slepým ramenem Labe nyní 
nazývaným Grado a řadou tůní.

Jízdné: Skupinová sleva na cestu Praha-Čelákovice se liší od počtu osob, ale pro držitele platného 
kuponu PID pro pásmo Praha vychází při 10 lidech cena za vlakový spoj 14 Kč / osoba. Nazpátek 
pojedeme autobusem z třetího pásma.

Vybavení: Pevná obuv, osobní doklady, svačina.

Upozornění: Akce se koná za každého počasí. Každý se účastní na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost.



Zdroj: Wikipedia, mapy.cz
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