ZE SADSKÉ
DO PODĚBRAD
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LHOTECKÁ CYKLOTRASA 8240 ZE SADSKÉ DO PODĚBRAD
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MOST CYKLOTRASY PŘES TRAŤ

Ocelová konstrukce mostu se skládá z devíti dílců různých rozpětí, které
vytvořily přemostění dlouhé 105 metrů. Celou konstrukci nese osm ocelových pilířů. Šest z nich tvoří přímé sloupy s jedním ložiskem, dva pilíře
jsou se dvěma ložisky ve tvaru Y. V blízkosti mostu se nachází Pumptrack
a workoutové hřiště.
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MĚSTO SADSKÁ

Leží 30 km na východ od Prahy v Polabské nížině v těsném sousedství přírodního parku s rozsáhlými lesy: Kersko – Bory. Rovinatý terén, turistické
trasy, lesy i jezero nabízí hezké prostředí pro podnikání výletů.
Nejstarší zmínku o Sadské nalezneme v zakládací listině Břevnovského
kláštera z roku 993. Nejslavnější období Sadská prožívala po založení
kapituly sv. Apolináře r. 1118. Tehdy stával na svědeckém vrchu i knížecí
hrad. Ve 12. a 13. stol. sem přijížděli čeští panovníci, knížata a páni, aby se
zde účastnili sněmů a honů. Význam Sadské začal upadat ve 13. stol., kdy
Přemysl Otakar II. přenesl své sídlo do Poděbrad. V roce 1562 byla Sadská
povýšena Ferdinandem I. na městečko a v roce 1784 byla Josefem II. povýšena na město.
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NÁMĚSTÍ PALACKÉHO

Velkému náměstí dominuje radnice s věžními hodinami z roku 1843
a budova základní školy s hlavním vchodem do ulice Karolíny Světlé (Arch.
Antonín Turek 1902). Dále vás zaujme Mariánský sloup, který byl posvěcen r. 1748. Na jeho vrcholu stojí rodička Panna Marie a okolo ní sousoší
světců: sv. Václav, sv. Apolinář, sv. Florian a sv. Liborius. Na náměstí začíná
naučná stezka „Po stopách našich předků“. Lze ji absolvovat na kole i pěšky
a je uspořádána formou okruhu.
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CYKLOTRASA 8240 SMĚR PODĚBRADY

Cyklostezka II. etapa Sadská – Kostelní Lhota byla slavnostně otevřena
1. září 2014. Na ní navazuje I. etapa Kostelní Lhota - Písková Lhota, která
byla slavnostně otevřena v červenci 2012. Lhotecká cyklostezka je výsledkem spolupráce obcí Sadská, Kostelní Lhota a Písková Lhota, přičemž hlavním garantem je Dobrovolné sdružení obcí Pečecký region a spolufinancována byla z fondu EU pro regionální rozvoj. Díky cementobetonovému
povrchu vyhotovenému finišerovou technologií se cyklostezka stala první
svého druhu v Čechách. Na některých úsecích je nutno využít asfaltovou
silnici a za Pískovou Lhotou polní cestu. Přesto trasa nabízí bezpečný
a příjemný výlet. Trasa vede z náměstí Palackého do ulice Karolíny Světlé
(mezi školou a radnicí) na konci ulice odbočíte vpravo do ulice Hlouškova
a poté vlevo do ulice K cyklostezce. Pokračujte okolo zahrad až k železnici.

POTOK ŠEMBERA

(Černavka, Černý potok) je úzký lučinatý potok, který pramení v obci Žernovka
a před obcí Zvěřínek se vlévá do Výrovky. Regulována je jen dolní část.
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KOSTELNÍ LHOTA

Po smrti Hynka z Lichtenburka získal poděbradské statky jeho zeť Boček
z Kunštátu (zakladatel nové větve pánů z Kunštátu a Poděbrad). Snažil
se co nejlépe využít pustou, zalesněnou a močálovitou krajinu za Labem
až k Sadské. Proto mezi lety 1351 – 1360 založil čtyři nové vesnice – čtyři
Lhoty, které pro rozlišení dostaly názvy Kostelní, Písková, Přední a Vrbová. V církevních pramenech se obec Kostelní Lhota zmiňuje poprvé roku
1354, kdy pan Boček z Kunštátu a Poděbrad nechal postavit kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel byl po požáru přestavěn v letech 1815 – 1817
a spolu s farou a školou je součástí nejstaršího historického středu obce.
Kamenný kříž u kostela pochází z r. 1894. Kostelní Lhota má cca 849 obyvatel
a v soutěži Vesnice roku ČR 2016 získala „Zelenou stuhu“. V roce 2017 získala
stříbrnou medaili z evropského kola soutěže Entente Florale Europe 2017.
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ŘÍČKA VÝROVKA

(Jinak též Vavřinecký potok, Kouřimka, Plaňanka) je tok dlouhý 61,89 km.
Pramení v Kochánově v nm. výšce 492,5 a ústí do Labe v obci Písty. Má šest
větších přítoků a na své cestě krajinou napájí cca 18 rybníků a rybníčků.

8

10

PODĚBRADY - LESOPARK OBORA

Obora byla založena v roce 1548 k chovu daňků. V roce 1667 byla zrušena
a počátkem 20. stol. upravena na lesopark.
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KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

„Havířský kostelík“: na tomto místě bylo dne 11. 8. 1496 popraveno 10
kutnohorských havířů. Již v roce 1516 nechali havíři z Kutné Hory postavit
dřevěný kostelík, který se stal poutním místem, avšak po nájezdu Švédů
vyhořel. V letech 1665 – 66 byl postaven nový barokní zděný kostel, který se dochoval v podobě, kterou mu vtiskla přestavba v pseudogotickém
slohu na konci 19. století.

12

HRANOLOVÁ ZVONICE

Nejstarší zmínka pochází z roku 1516. V roce 1921 vyhořela, ale ještě téhož
roku došlo k její opravě. Za zvoničkou se nachází labská tůně, které se říká
Jordán.
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SLOUP PANNY MARIE SVATOHORSKÉ

Barokní pískovcový sloup nechal roku 1758 postavit poděbradský hejtman
Opelt na památku záchrany města před pruským vojskem.

14

PODĚBRADY

Zde se můžete napojit na Labskou cyklotrasu 0019. Vítejte v Poděbradech.
Text: Zdenka Hamerová, Grafické zpracovaní: Kristýna Kubová, Foto: Michal Němeček

PÍSKOVÁ LHOTA

První písemná zmínka pochází z roku 1553, ale obec byla založena již v letech 1351 až 1360 Bočkem z Kunštátu, stejně jako ostatní Lhoty. Na návsi
stojí kaple se zvoničkou z roku 1839 a pomník padlých z první světové
války. V obci žije přibližně 465 obyvatel.
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PŘEDNÍ LHOTA

Obec vznikla stejně jako ostatní Lhoty v letech 1351–1360. Pro všechny
tyto „kolonizační“ vsi je typická ulicová zástavba tvořící velkou náves.
Za každou usedlostí býval jeden lán polí a osadníci byli ve „lhuotě,“ což
znamená, že na čas dostali od pána různé úlevy, např. osvobození od robot a daní. Dříve samostatná obec je od 1. dubna 1976 městskou částí
Poděbrad a žije zde přibližně 333 obyvatel.

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

