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Milí návštěvníci turistické 
oblasti Pojizeří a Polabí,

nabízíme Vám několik tipů na výlet v krajině, kde se 
za zážitky dopravíte pohodlně vlakem, autem ale i na kole.
Na zadní straně našeho letáku najdete seznam turistických 
informačních center na našem území, kde vám rádi poradí 
s detaily zvoleného výletu a také s ubytováním.

Příjemně strávený čas plný báječných zážitků
vám přeje tým Pojizeří a Polabí.

Pojizeří a Polabí, z. s. 
A Komenského náměstí 61 / 293 01  Mladá Boleslav I
E info@poapo.cz / T +420 602 282 561

WWW pojizeriapolabi.cz FB pojizeriapolabi IG pojizeri_a_polabi
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Mladá Boleslav a okolí

Bakov nad Jizerou
→ bakovnj.cz
Město je známé výrobou orobincového zboží, barokním sloupem 
Nejsvětější trojice a renezančním portálem bývalého hřbitova. 
Navštivte také vlastivědné Muzeum Bakovska, nebo nedalekou 
zříceninu hradu a zámku Zvířetice. 

Loreta a Campanilla 
→ kosmonosy.cz
Navštivte architektonický skvost Kosmonos, podle návrhu ital-
ského architekta Alliprandiho, známý i daleko za hranicemi.

Metalová cesta
→ metalovacesta.cz
Naučná stezka Mladou Boleslaví je 
7 km dlouhá trasa, na které vás čeká 
16 informačních panelů. Zavede vás 
do historických zákoutí města 
a upozorní na pamětihodnosti, 
které zůstávají oku turisty zcela neprávem skryty.

ŠKODA Muzeum
→ museum.skoda-auto.cz
Návštěva firemního muzea naší nejznámější automobilky určitě 
nezaujme jen zanícené motoristy. Návštěvníkům nabízí  unikátní 
sbírku automobilů značek Laurin & Klement a ŠKODA a interak-
tivní formou seznamuje s historií mladoboleslavské automobilky.
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Mladá Boleslav a okolí

Sbor českých bratří
→ kulturamb.cz/cs/sbor-ceskych-bratri
Budova slouží v současné době jako výstavní a koncertní síň s je-
dinečnou akustikou a svým provedením se řadí k nejstarším rene-
sančním pseudobasilikám mimo Itálii. Připomíná slavnou minulost 
města v 16. století, kdy se město stalo centrem Jednoty bratrské.

Městské divadlo Mladá Boleslav
→ mdmb.cz
Budovu divadla zdobí keramické masky znázorňující jednotlivé 
druhy dramatického umění, věnce, socha bohyně divadla Thálie 
s heslem Umění – síla života. Nejcennější část výzdoby tvoří sou-
soší od sochaře Jana Štursy a opona Theodora Hilšera oslavující 
umění Mladoboleslavska.

Střední průmyslová škola
→ spsmb.cz
Národní kulturní památkou je budova 
průmyslové školy architekta Jiřího Krohy, 
který pro město navrhnul i další 
originální stavby.

Galerie Pod Věží
→ kulturamb.cz
Galerie se nachází v prostorách budovy 
staré radnice na Staroměstském náměstí Mladé Boleslavi. Stejným 
vstupem v podloubí se dostanete i na vyhlídkovou věž radnice.
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Mladá Boleslav a okolí

Židovský hřbitov
→ infocentrummladaboleslav.cz 
Jednotlivé náhrobky vytvářejí ojedinělou 
galerii pod širým nebem. V budově 
obřadní síně se nachází expozice o působení židovské komunity 
v Mladé Boleslavi a okolí. Klíče od hřbitova si můžete zapůjčit v tu-
ristickém infocentru nebo v Muzeu Mladoboleslavska.

Letecké muzeum Metoděje Vlacha
→ letecke-muzeum-metodeje-vlacha.cz
Expozice umístěná v hlavní hale se skládá z více než 25 originálů i re-
plik historických i současných letadel. Na připravených simulátorech 
s letouny z období první světové války si každý může vyzkoušet své 
pilotní umění. Většinu z vystavených letadel můžete vidět létat na ob-
líbených leteckých dnech, které muzeum pravidelně pořádá.

Zahrada Kliniky Dr. Pírka 
→ klinikadrpirka.cz
Volně přístupná venkovní galerie v zahradě Kliniky Dr. Pírka v Mla-
dé Boleslavi nabízí kulturní zážitek v podobě několika kovových 
soch, které vznikaly pod rukama uměleckých kovářů v rámci sed-
mi ročníků již tradičního Metalového sympozia.

Digitální průvodce Mladou Boleslaví 
Stáhněte si do mobilu průvodce SmartGuide. Na krátké procházce 
se seznámíte s podrobnostmi o jedenácti pamětihodnostech. Wi-fi je 
k dispozici v infocentru i na jiných, frekventovaných místech města.
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Mladá Boleslav a okolí

Dobrovická muzea, o.p.s.
Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice
→ dobrovickamuzea.cz
Město Dobrovice je kolébkou českého cukrovarnictví. Nachází se 
zde nejstarší nepřetržitě fungující cukrovar v Evropě, jehož čin-
nost započala již roku 1831. Na vlastní oči tak můžete vidět výrobu 
cukru v největším českém cukrovaru.

Benátky nad Jizerou
→ benatky.cz
Malebné městečko nad řekou Jizerou zve 
do místního zámku – můžete zde vystoupat 
na věž, prohlédnout si expozice hraček 
a historie zámku. Více o městě i zámku 
zjistíte díky tabulkám s QR kódy. 

Zubři, koně a pratuři na dosah
→ ceska-krajina.cz
Kousek od Milovic a Benátek nad Jizerou se můžete ve dvou pas-
tevních rezervacích seznámit s původními velkými kopytníky. Pra-
tury, divoké koně a plaché zubry budete mít na dosah ruky. 

Zámecký park v Lysé nad Labem
→ mestolysa.cz
Park je významnou památkou zahradního umění, jehož počátky 
sahají do 16. století, kdy byla Lysá komorním panstvím Habsbur-
ků, více o historii zjistíte na naučné stezce Krajinou Rudolfa II. 
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Nymburk z výšky 
→ mesto-nymburk.cz/infocentrum
Vychutnejte si unikátní vyhlídku z věže gotického chrámu sv. Jiljí. 
Další atrakcí je zpřístupnění dvou hradebních věží Na Rejdišti – 
z lávky na úpatí cihlové zdi uvidíte Labe, hydroelektrárnu či Ka-
menný most.  

Nymburk a moderní architektura
→ mesto-nymburk.cz
Milovníci moderní architektury najdou ve 
městě řadu zajímavých staveb. Za pozornost 
stojí především krematorium (B. Feuerstein 
a B. Sláma), Löwitova vila (J. Šebánek), 
budova divadla (J. Kosek) a gymnázia 
(F. Havlíček a J. Kříženecký), evangelický 
a husitský kostel, hydroelektrárna, 
silniční most přes Labe (F. Roith), 
vodárenská věž (O. Polívka), 
park Ostrov (F. J. Thomayer 
a A. Veselý), pivovar či 
pozůstatky železniční 
kolonie (C. Schlimp).

S digitálním průvodcem 
po památkách i za Hrabalem
Pokud chcete poznat Nymburk důkladně, stáhněte si do mobilu 
průvodce SmartGuide – naleznete zde trasy Nymburk v kostce 
a Spisovatel Bohumil Hrabal a Nymburk. Wi-fi je k dispozici v infocentru. 

Nymburk a okolí
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Lázeňská kolonáda a minerální prameny
K nezaměnitelným symbolům největších středočeských lázní 
patří funkcionalistická Libenského kolonáda z roku 1938. Na bílé 
sloupořadí kolonády navazuje kruhový pavilon se sklobetonovou 
kopulí, v němž se nachází jeden z mnoha místních minerální pra-
menů. Ochutnávka minerálky patří k lázeňskému 
koloritu stejně jako léčebné koupele a masáže, 
které si návštěvníci mohou dopřát v několika 
lázeňských domech.

Galerie Ludvíka Kuby
→ galerieludvikakuby.cz
Lázeňská galerie současného a moderního umění se nachází 
v srdci lázeňské promenády vedle secesní Kavárny Viola a Cen-
trálních lázní. Výstavní síň nese jméno Ludvíka Kuby, poděbrad-
ského rodáka a významného malíře a folkloristy.

Polabské muzeum
→ polabskemuzeum.cz
Stálá expozice Příběh Polabí 
seznamujes významnými úseky 
z dávných dějin Země a člověka 
v Polabí. V obrazové galerii si 
návštěvník prohlédne proměnu 
Poděbrad v průběhu staletí. 
Další expozice je věnována 
proslavenému poděbradskému sklářství a rozvoji města po obje-
vení minerálních pramenů a založení lázní. Kromě stálých expozic 
nabízí muzeum řadu dočasných výstav.

Poděbrady a okolí
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Památník krále Jiřího
→ polabskemuzeum.cz/mista/pamatnik-jiriho-z-podebrad
V nejstarší části poděbradského zámku je umístěn Památník 
krále Jiřího z Poděbrad. Prostřednictvím gotických nástěnných 
maleb a stovek exponátů se návštěvník seznamuje s obdobím 
14. a 15. století a životem a odkazem slavného českého krále. Na-
vazující expozice, která je věnována sochaři Bohuslavu Schnir-
chovi, představuje desítky jeho pracovních návrhů a modelů (po-
mníky krále Jiřího nebo svatého Václava, plastiky pro Národní 
muzeum či divadlo).

Havířský kostelík
Novogotický kostel Nanebevzetí panny Marie, zvaný Havířský 
kostelík, je pro svou nezapomenutelnou atmosféru oblíbeným 
výletním místem. Stojí na místě, kde byli v 15. století poprave-
ni nevinní kutnohorští havíři. V blízkosti kostela stojí hranolová 
zvonice se zděným přízemím a dřevěným patrem. V těsném 
sousedství leží jezírko Jordán. Pro veřejnost je otevřeno v červ-
nu a září o víkendech a svátcích, v červenci a srpnu každý den 
v čase 10.00–12.00 a 13.00–17.00.

Hydroelektrárna Poděbrady
Neoklasicistní stavba s prvky kubismu 
vznikla podle návrhu poděbradského rodáka 
Antonína Engela (mj. autora vodárny v Podolí).
Vodní dílo, které patří k nejstarším na Labi, 
bylo dokončeno v roce 1923 a je stále 
funkční. Od roku 2017 patří 
mezi národní kulturní památky.

Poděbrady a okolí
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Plavby na Labi
→ kraljiri.cz
Ojedinělý zážitek nabízí plavba po řece Labi. Kotviště lodí je pod 
poděbradským zámkem. Vybrat si můžete okružní cestu na sou-
tok Labe a Cidliny na palubě výletní a restaurační lodi Král Jiří nebo 
zvolit jednu z pravidelných cest do Nymburka s výletní lodí Blanice.

Jezero Poděbrady
→ koupalistejezero.cz
Přírodní koupaliště nabízí písčité pláže a travnaté plochy, velké 
a malé skluzavky, půjčovnu lodiček, šlapadel, slunečníků a lehátek. 
V areálu se nachází kemp a několik restaurací, hřiště na beach vo-
lejbal a nohejbal. Otevřeno od poloviny května do poloviny září.

Lesopark Obora
V klidné části města Poděbrady 
se nachází lesopark Obora. 
Od Havířského kostelíku vede 
alej Esperanto a v jejím okolí se 
klikatí upravené cestičky pokryté štěpkou. Trasu 
lesem doplňují panely s informacemi o historii 
místa, fauně a flóře a Oborníčkova naučná stezka.

Poděbrady a okolí

Digitální průvodce zdravým městem
Stáhněte si do mobilu průvodce SmartGuide a užijte si hned dvě 
procházky městem Poděbrady. Procházka lázeňským parkem vás 
provede centrem i kolonádou a o lázeňství se zase více dozvíte 
při procházce Lázeňské domy. 
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Vyražte společně s vaším 
osobním průvodcem. 

Proč se nechat limitovat programy 
běžně nabízených prohlídek?

Z turisty objevitelem jedním 
kliknutím díky aplikaci SmartGuide

SmartGuide

Není vůbec třeba držet se běžně 
nabízených prohlídek, nebo se podřizovat 
časovému harmonogramu dalších lidí. 

Získejte svého osobního, vysoce kvalitního 
kapesního průvodce,který nabízí aktuální informace 
a čerpá ze znalostí místních odborníků. 

Jako by s vámi byl přítel, který vás 
vezme mimo hlavní turistické trasy.

Mladá Boleslav

Nymburk

Poděbrady

Získejte aplikaci 
SmartGuide
pro Vaše telefony



Turistická informační centra
Pojizeří a Polabí

 TIC Mladá Boleslav
 A Železná 107  T +420 326 109 402
  293 01  Mladá Boleslav E infocentrum@kulturamb.cz 

 TIC Nymburk
 A Nám. Přemyslovců 165 T +420 325 501 104 
  288 02  Nymburk E infocentrum@meu-nbk.cz

 TIC Poděbrady
 A Jiřího nám. 19 T +420 325 511 946
  290 01  Poděbrady E ticpodebrady@polabi.com 

 IS Benátky nad Jizerou
 A Zámek 50 T +420 736 235 436
  294 71  Benátky n/Jizerou E infocentrum@benatky.cz

 TIC Dobrovická muzea
 A Palackého nám. 2 T +420 725 871 072
  294 41  Dobrovice E mu.recepce@tereos.com

 IC Zámek Loučeň
 A Loučeň 1  T +420 727 900 616
  289 37  Loučeň E infocentrum@zamekloucen.cz

 TIC Lysá nad Labem
 A Husovo nám. 23 T +420 601 323 046 
  289 22  Lysá n/Labem E ticlysanadlabem@polabi.com

 TIC Milovice
 A Nám. 30. června 508 T +420 325 517 110 
  289 23  Milovice E tic@mesto-milovice.cz 

 TIC Sadská
 A Husova 1137  T +420 325 594 329
  289 12  Sadská E kic.sadska@email.cz 

 TIC Zvířetice
 A Podhradí 14 T +420 326 210 230
  294 01  Bakov n/Jizerou E info@zviretice.cz

INFOCENTRA
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