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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Město Nymburk přispěje na vydání nové publikace  
 

Město Nymburk přispěje na vydání titulu s názvem Paměti o úpravě středního Labe 

v Nymburce. Nová kniha se objeví na pultech knihkupectví ještě do Vánoc. 

„Velmi si vážíme toho, že město podpořilo vydání významné regionální publikace, která 

čtenáři přiblíží jednu z největších stavebních akcí v těsné blízkosti historického jádra města. 

Regulace Labe a stavba elektrárny výrazně změnila staleté panoráma Nymburka,“ přiblížil 

publikaci vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče Ing. Jiří Černý.  

Ve spolupráci s odborem školství, kultury a památkové péče Městského úřadu Nymburk 

souhlasila Rada města Nymburk s použitím částky 80.000 Kč na vydání následujících titulů: 

"Paměti o úpravě středního Labe v Nymburce" a "Erární most v Nymburce", které jako své 

osobní vzpomínky napsal v roce 1928 významný vodohospodář Ing. Emil Zimmler, 

nymburský rodák a čestný občan města. Na svém posledním zasedání zastupitelstva 9. 11. se 

rozhodli zastupitelé tento návrh podpořit.  

Knihu k vydání připravili editoři PhDr. Michaela Havelková, Ph.D. (město Nymburk) a PhDr. 

Jan Hozák (Národní technické muzeum) a vyjít by měla v nakladatelství Kaplanka Jana 

Řehounka, který také provedl redakční úpravy a knihu doplnil dobovými fotografiemi ze 

svého archivu. 

Text Emila Zimmlera (1863-1950) pod názvem: Paměti o úpravě středního Labe v Nymburce 

má mimořádnou historickou hodnotu nejen pro město Nymburk, ale je i významným 

pramenem pro historii vodohospodářství a vodního stavitelství v Čechách. Emil Zimmler 

především chtěl, aby někde bylo opravdu podrobně popsáno velké vodní dílo, které na Labi v 

Nymburce vzniklo, z velké části ve velmi těžkých dobách první světové války. 

Věříme, že výše uvedená publikace bude významným přínosem k poznání dávné i nedávné 

historie města a v předvánočním čase potěší mnohé čtenáře. 
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