
Klub českých turistů Queer

Sobota 14. 7. 2012 ve spolupráci s Charlie o.s.

Kralupy – Nelahozeves - Veltrusy

Sraz: 11:30 Praha – Masarykovo nádraží (pod tabulí s odjezdy vlaků) – 11:35 kupujeme společnou 
jízdenku, odjedeme vlakem Os 6910 v 11:40, takže prosíme o dochvilnost. Další možnost srazu je v 
12:20 v Kralupech, žst.

Jízdné: Při deseti osobách na společnou jízdenku Praha-Sedlec – Kralupy (nutné mít předplacené 
pražské pásmo) vychází jednosměrné jízdné na 18 Kč.

Trasa: cca 14 km

Trasa výletu je na základě doporučení od Mihada.

Předběžný popis trasy: Přijedeme do Kralup na hlavní nádraží, tam se vydáme k břehu Vltavy a 
odtud již půjdeme po červené turistické značce „Dvořákova cesta“ do Nelahozevse. Po prohlídce 
budeme pokračovat ještě kousek po ČTZ a pak mimo ní po silnici na Nelahozeves, žst.,  odkud 
budou naše kroky směřovat po modré TZ na zámek Veltrusy. Poté budeme pokračovat po druhém 
břehu  Vltavy  po  MTZ  zpět  na  nádraží  v  Kralupech  nad  Vltavou.  Zde  by  byl  konec  výletu. 
Fakultativně, pokud bude čas do odjezdu vlaku, můžeme vystoupit na místní vrch Hostibejk (+ cca 
1,5 km).

Zajímavosti na trase: 
Dvořákova stezka - v kralupské i nelahozeveské části jde o oficiální označení veřejného 
prostranství. Antonín Dvořák tudy z rodné Nelahozevsi jako chlapec chodíval k příbuzným do 
Kralup.
Nelahozeves je známá jako rodiště hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Nalezneme tu:

• Zámek Nelahozeves, který  je jedním ze skvostů české renesanční architektury. Od počátku 
90.let opět patří roudnické větvi rodiny Lobkoviců. Na zámku je uložena jedna z největších 
českých sbírek španělského malířství přelomu 16. a 17. století. Na zámku je též uložena 
největší zámecká knihovna v Čechách.

• Kostel svatého Ondřeje
• Dřevěná zvonice při kostele a 
• Rodný dům Antonína Dvořáka, který stojí přímo naproti gotickému kostelíku sv. Ondřeje. 

V rodném domě je zřízeno Muzeum Antonína Dvořáka a každoročně se zde pořádají 
slavnosti Dvořákova Nelahozeves ke dni jeho narození.

Zámek Veltrusy je významným dílem vrcholného baroka z 1. poloviny 18. století. Jeho autorem je 
významný pražský architekt italského původu Giovanni Battista Alliprandi. Stavitelem byl Václav 
Antonín Chotek (1674-1754), místodržící v Čechách, ve své době jediný žijící příslušník tohoto 
starého českého šlechtického rodu. Více na www.zamek-veltrusy.cz

Vybavení: Pevná obuv, osobní doklady, svačina.

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

http://www.zamek-veltrusy.cz/


Zdroj: Wikipedia, mapy.cz
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