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1. Královské mìsto Nymburk založené v 13. stol.
- námìstí Pøemyslovcù - Zájemcùm, kteøí chtìjí 
podrobnì poznat historii mìsta a kulturní památky, 
je urèena nauèná turistická trasa se 68 zastávkami - viz 
zvukový informaèní panel na námìstí. 

2. Muzeum Bohumila Hrabala - Stálá expozice o živo-
tì a díle spisovatele je instalována v hlavní budovì 
Vlastivìdného muzea v Tyršovì ulici èp. 174. Návštìv-
ník se zde mùže seznámit s autorovým pracovním 
zázemím a s jeho literárním dílem. 

3. Øeka Labe - Tok této významné øeky pøekonáme buï 
po železobetonovém mostì (pro pìší uzavøen), 
technické památce z r. 1912, nebo po vedlejší lávce pro 
chodce, èi po lávce vedle železnièního mostu, popø. po 
tìlese hydroelektrárny. 

4. Vila rodiny Hrabalových - „Hrabalka“ - Stojí na 
levém bøehu Labe v lokalitì Na Bìlidle èp. 1661. Vilu 
pro Františka a Marii Hrabalovy postavil v letech 1939 - 
1940 nymburský architekt Ladislav Cankáø. Poblíž byla 
instalována turistická orientaèní tabule s mapou 
Hrabalovy cyklostezky do Kerska a s popisky trasy. 

5. Pamìtní deska spisovatele v pivovaru - V nym-
burském pivovaru žila Hrabalova rodina od roku 1919. 
Z tohoto prostøedí èerpal Hrabal námìt pro legendární 
novelu „Postøižiny“, v roce 1980 zfilmovanou Jiøím 
Menzelem. 

6. Bývalé mlýny za mìstem - Podél starých labských 
ramen se dostaneme k bývalému mlýnu Komárno, 
o kterém první historické zmínky pocházejí z r. 1335. 
Druhý starobylý mlýn Bašta na protìjším bøehu Labe, 
pøipomínaný již v roce 1294, patøí k nejstarším mlýnùm 
v Èechách.

7. Letovisko Písty, píseèný pøesyp - Pùvabné klidné 
letovisko, obklopené borovými lesy. Doporuèujeme 
navštívit velmi cennou pøírodní památku „Píseèný 
pøesyp u Píst“, vzniklou ve ètvrtohorách vyvátím èástic 
štìrkopískových náplavù øeky Labe. 

8. Mìsto Sadská - Sadská, jako dùležité správní a cír-
kevní støedisko, je doložena již v roce 993. Dominantou 
Sadské je pùvodnì gotický kostel sv. Apolináøe ze 
14. století, vystavìný na návrší nad mìsteèkem. Sad-
ská bývala láznìmi. Možnost koupání v jezeøe.

9. Hotel Modrá Hvìzda - Do stylového hotelu zajíždìl 
na pivo Bohumil Hrabal a zde od vrchního Josefa 

Vaníèka vyslechl nevšední historii èíšníka, pozdìji pou-
žitou v proslulém románu „Obsluhoval jsem anglického 
krále“.

10. Obec Hradištko s hrobem rodiny Hrabalových - 
Na zdejším høbitovì odpoèívá Bohumil Hrabal se svou 
rodinou. V Hradištku døíve vyvìral minerální pramen. 

11. Pøírodní park Kersko, chatová oblast - Název 
Kersko je odvozen od støedovìké tvrze a vsi Køí, též 
Keøsko, která stávala v sousedství Hradištka již ve 14. 
století.

12. Památné borovice v Kersku - První z nich je 
„Krásná Pepina“, její stáøí se odhaduje na 270 let. 
O kousek dál roste novì vysazená „Slièná Maryška“ 
(2008), která nahradila „Švarnou Tonku“.

13. Restaurace Hájenka v Kersku - Do proslulé 
Hájenky léta chodíval na pivo Bohumil Hrabal a zde 
se také toèily slavné myslivecké hody ze Slavností 
snìženek, zfilmovaných v roce 1983 právì podle Hra-
balovy literární pøedlohy. 

14. Lesní ateliér Kuba - Nìkolikrát do roka ateliér 
poøádá výstavy pøedních èeských výtvarníkù, fotografù 
a lidových umìlcù. Tradiènì koncem kvìtna se zde na 
zahradì koná slavnost „Hrabalovo Kersko“, poøádaná 
Klubem ètenáøù B. Hrabala.

15. Josefský minerální pramen - Vyvìrající pøírodní 
uhlièitá voda, zvaná Kerka, patøí mezi alkalicko-
muriatické kyselky, obsahuje jód a lithium a je slabì 
radioaktivní. 

16. Hrabalova chata - Do chaty è. 0274 jezdil spiso-
vatel od roku 1966 prakticky až do konce života. Pøed 
chatou byla péèí Mìsta Nymburka instalována 
turistická orientaèní vícejazyèná tabule s mapou cyklo-
stezky a s popisky.

17. Pískovcový menhir u Labe - Stojí v lokalitì zvané 
U Kamene, v severní èásti polesí, nedaleko bøehu 
Labe. 80 cm vysoký pískovec býval zøejmì hranièním 
kamenem.

18. Historická lokalita „Na kostelíku“ - Oznaèuje 
místo bývalého kostela ze 14. stol. a nachází se vlevo 
pøi hlavní silnici Hradištko - Semice, pøed odboèkou 
k prameni.
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