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NAVŠTIVTE MĚLNÍK
Mělník je vyhlášený svým historickým centrem, vinařstvím a úchvatným pohledem na soutok našich dvou největších řek, Labe a Vltavy.
Možná vás ale překvapí, že mnoho zajímavých míst ukrývá i zdejší
podzemí. Nahlédnout můžete do kostnice, nebo se projít spletí podzemních chodeb.
Kromě toho nabízí město nepřeberné množství kulturních akcí. Mezi
jedny z nejvyhledávanějších patří tradiční vinařské slavnosti: Vinná
noc pořádaná v dubnu, srpnový Mělnický košt a v září třídenní Mělnické vinobraní. Během letních měsíců probíhá Mělnické kulturní léto,
kdy si převážně pod širým nebem můžete užít řadu koncertů, divadelních představení, filmů letního kina či volnočasový park pro děti
i dospělé. Největší událostí léta je akce Moře u Mělníka.

19,3 km

PUTOVÁNÍ PO OKOLÍ MĚLNÍKA

KOLEM LABE ZA ZVÍŘÁTKY

Mělník; cyklo 203 → rozcestí Chloumek |3,6 km|; cyklo 141 →
Lhotka Skalní obydlí |7,5 km| → Mělnická Vrutice studánka Velký
pramen |10,3 km|; cyklo 8162 → Jelenice → Malý Újezd Kaple
sv. Anny |12 km|; cyklo 8171 → Velký Borek |14,6 km| → Malý Borek
→ Mělník |19,3 km|

Mělník, náměstí Míru; cyklo 2. Labská → Most J. Straky |1,8 km|
cyklo 203. Vltavská, Labská → Hořín - zámek |0,5 km| Poutní cesta
Blaník – Říp → ZOOPARK Zelčín |3,5 km|; 7. EV7. Vltavská → Hořín – historické zdymadlo |6,1 km| → Mělník - Vrázova vyhlídka
|2,5 km|; 2. Labská, Vltavská

Zajímavosti na trase:
Kartuziánský lis – Česká zemědělská univerzita – je zde soustředěna
výroba vína
Skalní obydlí – v rámci expozice si prohlédnete světnici, síň, chlév
a sýpku
studánka Velký pramen – nachází se přímo v obci Mělnická Vrutice a má podle něj své jméno; slovo „vrut“ – znamená ve staročeštině
„pramen“

Zajímavosti na trase:
Vrázova vyhlídka – pohled na soutok Labe s Vltavou, kromě řek můžete obdivovat vinici svaté Ludmily a posvátnou horu Říp.
Zámek Hořín – lovecký zámeček ze 17. století. V letech 1713 – 1720
přestavěn na barokní zámek.
Zoopark Zelčín - je domovem malé ZOO, kde čekají na návštěvníky
domácí i exotická zvířata. V Zooparku se snaží nabídnout zážitky pro
jednotlivce i skupiny, konají se zde nejrůznější akce pro děti i dospělé.
V areálu se nachází dětské hřiště a restaurace s venkovním posezením.
Zdymadlo v Hoříně - technická památka, která slouží od roku 1905.
Je součástí laterárního plavebního kanálu Mělník - Vraňany. Tato
stavba pomáhá překonat lodím 8,5 metrový výškový rozdíl Vraňanského jezu. V r. 2019 zahájena přestavba zdymadla, při které byl přidán zvedací mechanismus.
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Putování do českých Versailles
VYSOKÉ MÝTO

Na kole k největší dělostřelecké tvrzi
TRUTNOV

Za ohnivou sviní na hrad Svojanov
POLIČKA

Město českých královen a studentských merend
NOVÝ BYDŽOV

Objevte císařskou pevnost Josefov
JAROMĚŘ

Slavickou oborou za Kelty přírodou
CHRUDIM

Z historického centra do městských lesů
HRADEC KRÁLOVÉ

Na přehradu Les Království a za Krakonošem
na Hájemství
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

VYZKOUŠEJTE DALŠÍ TRASY V OKOLÍ KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST. BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE V MATERIÁLU NA KOLE
PO KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚSTECH
ANEBO NA WEBU VENNAMESTA.CZ.

po královských
věnných městech

NA KOLE

Nejširší studna v ČR – část podzemí pocházejícího ze 13. a 14.
století je zpřístupněna i veřejnosti. Můžete si tak prohlédnout
studnu, jejíž průměr 4,54 metrů
ji činí nejširší známou studnou
v Čechách.

Vinařství Bettina Lobkowicz –
vinařství s neopakovatelnou atmosférou krásného prostředí na
břehu řeky, kde můžete ochutnat
autentické burgundské odrůdy.
Regionální muzeum – prostory
bývalého kapucínského kláštera,
kde můžete sehnat vína celé české
vinařské podoblasti.

TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM

∙ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ∙ HRADEC KRÁLOVÉ ∙ CHRUDIM ∙ JAROMĚŘ
∙ MĚLNÍK ∙ NOVÝ BYDŽOV ∙ POLIČKA ∙ TRUTNOV ∙ VYSOKÉ MÝTO

Legionářů 51
276 01 Mělník
tel.: +420 315 627 503
infocentrum@mekuc.cz
www.ticmelnik.cz
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délka: 19,3 km | náročnost: střední | kola: cestovní, trekingová

43,2 km

OKRUH KOKOŘÍNSKEM
Mělník, náměstí Míru; cyklo 8249 → Liběchov |11,2 km| → Želízy
|3 km|; cyklo 0010 → obec Kokořín |8,7 km| → hrad Kokořín
|2,1 km|; cyklo 142 → Harrasov |4,8 km| → Lhotka |4,1 km|;
cyklo 203 → Mělník |9,5 km|
Cyklostezka vede malebným krajem CHKO Kokořínsko – Máchův
kraj. Cestou z Mělníka do Liběchova se nám otevřou výhledy na Labské údolí. Za Želízy se zanoříme do stínu Kokořínských lesů.
Zajímavosti na trase:
Kaple svatého Ducha a Božího Hrobu – raně barokní sakrální stavba z roku 1654, z dálky viditelná liběchovská dominanta, místními
nazývaná „Kostelíček“. Nabízí krásný pohled na polabskou nížinu.
Hrad Kokořín – postavený ve 20. letech 14. století pány z Dubé.
V roce 1426 dobyt a pobořen husity. Od roku 1544 uváděn jako pustý.
Současný vzhled hradu Kokořín pochází z let 1911–1916, kdy došlo
k úpravám. Dominantu tvoří 38 m vysoká věž válcovitého tvaru
s překrásným výhledem do krajiny.
Harrasov – nejkrásnější rybník Kokořínska, kde se můžete vykoupat.
Lemují jej pískovcové skály. Na hladině rybníka kvetou vzácné stulíky a lekníny.

KOLEM LABE ZA ZVÍŘÁTKY
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délka: 15 km | náročnost: lehká | kola: silniční, trekingová

OKRUH KOKOŘÍNSKEM
158 m n. m.
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↑

Masarykův kulturní dům – tato
funkcionalistická budova slouží
svému účelu už více než 80 let
a stále udivuje svou moderností
a nadčasovostí.

185 m

↑

Gotická kostnice – v mělnické
kostnici pocházející z poloviny
15. století jsou uloženy pozůstatky až 15 000 lidí.

Sklepy zámku Mělník – historické sklepy ze 14. století s možností
řízené degustace vín z produkce
zámeckého vinařství.

184 m

259 m n. m.

↑

Chrám a věž svatých Petra a Pavla – chrám patří k nejvýznamnějším stavbám celého města a jeho
vyhlídková věž vysoká 65,5 m
dominuje celému širému okolí.

166 m n. m.

↑

Pražská brána – součást dnes
již nedochovaného středověkého opevnění města, která dnes
slouží jako kavárna a výtvarná
galerie.

PUTOVÁNÍ PO OKOLÍ MĚLNÍKA

↑

na kole

VÝŠKOVÉ PROFILY

Zámek Mělník – majitelé renesančního zámku, mělnická větev
Lobkowiczů, zpřístupňují některé jeho atraktivní prostory. Zejména interiéry s Lokowiczkými
sbírkami stojí za vidění.

↑

MĚLNÍK

Centrum města – centrálnímu
náměstí dominuje budova radnice a kašna se sousoším “Vinobraní” od Vincence Makovského.
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délka: 43,2 km | náročnost: střední | kola: trekingová
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