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Město Nymburk má novou výpravnou publikaci 

Nymburk – Královské město na Labi. Tak se jmenuje nová knížka autora Jaroslava 

Kocourka. Publikace nabídne čtenářům velké množství nádherných fotografií – nových, 

historických i z ptačí perspektivy, původní texty a další zajímavé bonusy v podobě 

kreslených map, řezu kostelem sv. Jiljí, Turecké věže, pivovarem a plánku železniční 

kolonie před rokem 1919.   

Knížka bude slavnostně pokřtěna v sobotu 15. září v rámci Dnů evropského dědictví ve 14 

hodin na Starém děkanství.  

„Na novou knihu o městě jsem se velmi těšil, oblíbené publikace autorů Michala Plavce 

a Jana Řehounka jsou totiž již dávno vyprodané a lidé se mne často ptali, kdy bude nějaká 

nová kniha, která čtenářům nabídne něco nového, což nebylo úplně lehké splnit. Myslím ale, 

že to se autorům podařilo a knížka se bude líbit. Osobně musím vyzdvihnout zejména 

nádherné fotografie a jako historik také kreslenou rekonstrukci původního technologického 

vybavení Turecké věže, kterou zpracoval architekt Jaroslav Staněk. Velmi zajímavý je také 

plán města, který čtenáře přenese do Nymburka kolem roku 1600,“ řekl o nové knížce 

starosta města Pavel Fojtík. 

Autor Jaroslav Kocourek pracoval spolu s Markem Podhorským a architektem Jaroslavem 

Staňkem na knize, která má 176 stran, bezmála rok. Publikace čtenáře seznámí nejen 

s bohatou historií města, představí také nejvýznamnější památky, technické stavby, 

významné osobnosti, kulturní život i třeba místní přírodu. „Než jsem začal pracovat na knize, 

znal jsem Nymburk jen povrchně z několika letmých návštěv v minulých letech. Jako snad 

skoro každý jsem věděl o hradbách, kostelu a něco málo z historie, ale to množstvím dalších 

zajímavých památek a poutavých míst jsem objevil až nyní, při mnoha pracovních cestách. 

Navíc jsem se při fotografování významných objektů vždy setkal se vstřícnými a příjemnými 

lidmi, což přispělo k tomu, že jsem si město velmi oblíbil. Doufám, že kniha potěší každého 

čtenáře a dá impuls k hlubšímu poznávání tohoto pěkného města s bohatou historií,“ řekl 

o vzniku knihy autor Jaroslav Kocourek.   

Knížka bude od 15. září v prodeji v Turistickém informačním centru za 250 Kč a jistě to bude 

vítaný dárek nejen pro místní, ale i pro návštěvníky města.  
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