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Městské hradby poprvé zpřístupníme veřejnosti 

Pohled ze zcela nové perspektivy se naskytne již tento pátek všem, kdo poprvé vystoupají 

na historické hradby. Město nechalo během jara vybudovat ve dvou hradebních věžích 

točitá schodiště propojená ochozem, který návštěvníkům nabídne nevšední pohled na 

přilehlý park a řeku. Hradby se tak po věži kostela sv. Jiljí stanou další památkou, kterou 

město otevřelo pro veřejnost v posledním roce. Hradby slavnostně zpřístupníme 

17. června v 17 hodin za přítomnosti vedení města a samotné Elišky Přemyslovny s Janem 

Lucemburským. Nové vyhlídkové místo je přístupné od Rejdiště.  

„Jsem rád, že se podařilo hradby zpřístupnit pro letošní turistickou sezónu. Zvu všechny, aby 

se přijeli podívat z nové vyhlídky a odvezli si sebou tolik potřebný nadhled,“ pozval starosta 

Ing. Tomáš Mach, Ph.D. s tím, že v plánu jsou ještě opravy střech hradebních věží.  

 „Symbol našeho města je poměrně známý, ale rozhlédnout se z hradebního ochozu do kraje 

mohli naposledy snad obránci města stovky let zpátky. Díky výstavbě schodišť a ochozu 

otevíráme novou vyhlídku na město a okolí pro místní i turisty. Stavební materiál i použité 

odstíny jsme vzhledem ke stavbě na významné kulturní památce konzultovali s památkáři 

tak, aby výsledek odpovídal dobové atmosféře i současným bezpečnostním nárokům,“ 

uvedla místostarostka Stanislava Tichá.  

Stavba byla podmíněna minimálním zásahem do původní konstrukce hradeb. Zhotovitelem 

je firma INDECO stavební s.r.o. a cena je necelé 2 miliony Kč.  

Více informací najdete v Projektech města:  

http://www.mesto-nymburk.cz/index.php?zobraz=projekty&sekce=1&projekt=22  

Hradby byly pravděpodobně dostavěny za vlády Jana Lucemburského kolem roku 1337. 

Původní středověké opevnění bylo tvořeno pásem hradeb s asi 52 věžemi, 4 vstupními 

branami a vodním příkopem (dnešní Malé Valy), později bylo ještě doplněno opukovou 

hradbou a druhým obranným vodním příkopem (dnešní Velké Valy). Těmito, v českém 

prostředí, zcela unikátními příkopy dodnes proudí říční voda. Z původního opevnění se však 

dochoval jen úsek se šesti věžemi, který po rekonstrukci na počátku 20. století získal 

romantický ráz. Procházka do Středověku může v Nymburce pokračovat do zachovalé 

Hradební ulice.  
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