
NEJKRATŠÍ CESTOU 
ZE SADSKÉ DO KERSKA

Rovná a dobře 
sjízdná cesta 
do Kerska.

6,7 km lukami 
a lesem.
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Zde vás jistě upoutala velká budova školy (Arch. Antonín Turek 1902)  
a také radnice s věžičkou a hodinami (1843). Za povšimnutí stojí Mariánský 
sloup, posvěcen r. 1748. Na jeho vrcholu stojí rodička Panna Marie a okolo 
ní sousoší světců: sv. Václav, sv. Apolinář, sv. Florian a sv. Liborius. Míříme 
do ulice pod kostel Sv. Apolináře.

Okolo pole s názvem „Psí půle“ přijedete k malé zalesněné vyvýšenině  
zvané „Horka“ (194 n.m.). Údajně se jedná o keltskou mohylu navršenou 
na hrobu mrtvého válečníka (historický a poetický průvodce Bohumila 
Hrabala.) A podle jiné staré pověsti byla z  hradu a kapituly vyhloube-
na tajná úniková chodba. Vchod se prý nacházel v  jednom ze sklepů  
v současné farské zahradě u kostela. Chodba měla dva východy. Jeden 
končil pod kopcem poblíž Bahníkova mlýna (ve městě) a druhý ústil zde  
u Horky. 

„Na zámkách,“ „Na zámečku,“ případně „Zámek“ je rekreační osada, která 
se nachází v katastrálním území Sadská, ale ze tří stran sousedí s hranicí 
obce Hradištko - Kersko. Název tedy nepochází ze zaniklého zámku, tvrzi, 
nebo hradu, ale dvě území zde do sebe zapadají jako zámek. Projedete 
„zámkem“ stále rovně, dokud se před vámi neobjeví tichá hladina rybníčku 
Káň a zaniklá tvrz Kří.

Archeologická lokalita, kde stá-
vala tvrz s vodním příkopem, jako 
součást zaniklé vsi „Lhoty u Kří“. 
Obec zanikla pravděpodobně 
v  roce 1420, kdy okolí Poděbrad 
plenila uherská vojska krále Zik-
munda. Nepatrné vyvýšeniny 
prozrazují pozůstatky středově-
kých domů postavených ve dvou 
dlouhých řadách táhnoucích se 
ve směru sever – jih. Z tvrze zbyl 
pouze pahorek, obehnaný vod-
ním příkopem. Odbočte vpravo  
a na další křižovatce doleva, na ces-
tu zvanou Nymburačka.

Tato cesta vás vyvede z lesa. Již ve středověku byla součástí cesty z Prahy 
do Nymburka (tehdy Svinibrodu) přes Písty a Zvěřínek. Jako jediná nesvírá 
s hlavní kerskou silnicí pravý úhel. 

Je chatové městečko v přírodním parku Kersko – Bory, jehož atmosféru  
zachytil Bohumil Hrabal ve svých povídkách, podle nichž vznikl český film 
Slavnosti sněženek. Vyjeli jste na silnici zvanou Betonka. Pokud se vydáte 
vpravo, přijedete k restauraci Hájenka, kde si můžete dát kančí se šípkovou 
nebo se zelím. Můžete také navštívit Lesní ateliér Kuba v Kersku s keramic-
kou dílnou a obchůdkem, napít se ze Svatojosefského pramene, nebo se 
vydat Naučnou Hrabalovou stezkou a obdivovat další krásy Kerska.

Kdysi bývala centrem dění v  Sadské. V kopci stávala hrázděná radnice  
(vyhořela 1827) a před ní se na rynku konaly trhy, prodával se dobytek 
i řemeslné výrobky. Proti radnici se nacházel Paroubkův dům chudých, 
který po rekonstrukci slouží jako obytný dům. V horní úrovni ulice odbočte 
doprava do ulice Dr. Sokola a druhou odbočkou doleva. Ulicií Jesemany se 
držte rovně a pokračujte polní cestou pod svědeckým vrchem. Pokud si chcete 
prohlédnout kostel, projeďte svědecký vrch a pak pokračujte podél hřbitovní 
zdi rovně. Polní cesty se za kopcem setkají.

NÁMĚSTÍ PALACKÉHO U HORKY

NA ZÁMKU

BÝVALÉ TVRZIŠTĚ KŘÍ

NYMBURAČKA, ALEJ ČÍSLO 8

KERSKO

KOSTELNÍ ULICE
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Kulturní a informační centrum města Sadská 
Palackého nám. 257
kic.sadska@email.cz, provozovna Husova 1137
Tel. 603891304, 325 594 329 www.kic-sadska.cz

Sadská je město s  lázeňskou minu-
lostí v  Polabské nížině v  chráněné 
krajinné oblasti Kersko-Bory, proto se  
i u nás můžete osvěžit minerálním pra-
menem jménem Sadka, který vyvěrá 
v Prokově ulici. Za horkých letních dnů 
se nezapomeňte vykoupat v  Jeze-
ře, kde k  odpočinku najdete travnaté  
i písčité pláže. Milovníkům historie  

nabízíme naučnou stezku „Po stopách 
našich předků,“ která vás provede po 
nejzajímavějších stavbách a místech 
našeho města. Je uspořádána formou 
okruhu a začíná na náměstí. Z náměstí 
vede i málo známá, přes to krásná  
a hlavně nejkratší cesta do chatové-
ho městečka Kersko.

Svědecký vrch a kostel Sv. Apolináře: V těchto místech se začala psát 
historie Sadské a její nejslavnější období počátkem 12. století. Tehdy na  
vrcholu kopce stával knížecí hrad s  opevněním. Dominantou města je 
kostel Sv. Apolináře. Ten původní založil spolu s církevní školou – kapi-
tulou, roku 1118 kníže Bořivoj II. V roce 1421 kostel vyhořel a oprava pro-
běhla až r. 1548. Dnešní podobu mu pak vtiskla až přestavba z roku 1737. 
Za kopcem jeďte rovně polní cestou.
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