
Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška 

pořádá podzimní aktivní pobyt s poznáváním přírody a historie Polabí 

 

Potkali se u Kolína 
čt – ne 28. – 31. 10. 2021 │ Kolín a okolí 

(Ve čtvrtek je státní svátek, pojedeme hned ráno. Na pátek je třeba dovolená.) 

 

Na polabskou krajinu v okolí Kolína jsme zvyklí koukat z okna vlaku, když jedeme do Prahy nebo zpět 

domů. Nyní máme příležitost ji během čtyřdenního podzimního pobytu aspoň trochu více objevit. Nejsou 

zde žádné hory, ale přírodních a historických památek je zde nespočet. Pojďte s námi zjistit, jak se na 

Kolínsku mají a proč se právě zde potkali ti dva medvědi, co tu teď mají pomník! Pro nenáročnou 

podzimní turistiku je to fajn příležitost – Kolín totiž přesně podle Kmochovy písně stojí „v pěkné rovině“. 

A kdyby bylo škaredě a deštivo, je v Kolíně i okolí (např. Kutná Hora) spousta kulturního vyžití! 

 

 
 

 Doprava 

Po přihlášení se účastníci domluví na dopravě do Kolína po skupinkách – buď všichni auty, všichni vlakem, 

nebo částečně tak i tak. Kolín je z Olomouce dobře dopravně dostupný vlakem bez přestupu. 

 

Ubytování a stravování 

V Kolíně budeme ubytováni v penzionu U Drobníků ve dvou a třílůžkových pokojích. Každý pokoj má samostatné 

sociální zařízení, kuchyňský kout bez vybavení, připojení Wi-Fi. Areál není vybaven kuchyní, ve společenské 

místnosti je k dispozici vařič, mikrovlnná trouba, varná konvice a lednice. Více: 

https://www.fitklubkolin.cz/Penzion_U_Drobniku 

Ubytování se nachází na okraji Kolína cca deset minut chůze od centra. Kousek od penzionu  

jsou tři restaurace a obchod s potravinami.  

 

 



Potkali se u Kolína | čt – ne 28. – 31. 10. 2021 | Kolín a okolí 

 

 

Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška | www.malaliska.cz | „Vyznáme se i za humny!“ 

Návrh programu 

Objevování historického centra Kolína: Kromě malebného náměstí, gotické katedrály s vyhlídkovou věží, 

zámku, části dochovaných hradeb s baštou Práchovnou a několika kostelů stojí v Kolíně za vidění rovněž část 

původního židovského ghetta s raně barokní synagogou. V Kolíně najdete také Dvořákovo muzeum Kolínska v 

pravěku či expozice věnované bydlení měšťanů během 19. století, dobové hygieně a péči o tělo v Červinkovském 

domě. V Zásmukách u Kolína se narodil dirigent a skladatel dechové hudby František Kmoch (1848–1912). A taky 

se tu potkali medvědi z animovaného seriálu “Pojďte, pane, budeme si hrát“ režiséra Břetislava Pojara z roku 

1965 a mají zde pomník. 

Údolím Chotouchovského potoka z Kolína do Ratboře: Polepský vodopád, pivovárek Svatý Ján (?), zámek 

Pašinka, skalní věž Pískovcová zeď, kamenný železniční viadukt, starý a nový zámek Ratboř (12 km). Zpět do 

Kolína buď vlakem z Ratboře, nebo pěšky přes Kbílek a Kbel, zámek Radovesnice a naučnou stezku Štítarským 

údolím (10 km). 

Do Kutné Hory za památkami a přírodou: Kutná Hora je významná městská památková rezervace, zapsaná na 

seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Díky těžbě stříbra šlo ve středověku o jedno z nejvýznamnějších 

českých královských měst. Můžeme zde bloumat úhledným historickým centrem s monumentálním chrámem Sv. 

Barbory, galerií GASK v jezuitské koleji či královským Vlašským dvorem. Lze ale také vyrazit do blízké přírody. 

Jižní okruh Stříbrné stezky zavede zájemce k hradištím Dänemark a Cimburk, Vrchlickým vodopádům a Velkému 

rybníku a přes archeologické naleziště Bylany se podél říčky Bylanky vrátí zpět do města (12 km). Půjde stihnout 

obojí, na Kutnou Horu bude celý den. 

Podél Labe do Pňovského luhu: Pňovský luh tvoří spolu s blízkým Veltrubským a Libickým luhem největší a 

nejzachovalejší komplex lužních lesů v Čechách. Půjdeme  krajinou lužního lesa s řadou tůní a slepých ramen. Za 

Pňovským luhem se můžeme rozdělit. Lze přejít Labe a jít na vlak do Velkého Oseku (13 km), nebo pokračovat 

dál podél řeky. Kdo dojde až do lázní Poděbrady, bude mít v nohách 20 km. Odtud jede vlak do Kolína. 

A kdyby toho ještě nebylo dost, lze navštívit zdejší aquapark s jedinečnou trojskluzavkou. Všechno závisí na 

počasí, domluvě a chuti účastníků… 

 

 

 

Cena: 1 000 Kč člen / 1 300 Kč nečlen spolku Přátelé přírody, z. s. 
(V ceně je 3× ubytování v turistické ubytovně) 

Nebude-li se akce moci konat z důvodů způsobených epidemií koronaviru, vrátíme Vám celý zaplacený 

účastnický poplatek. 

  

Kdo dřív přijde, ten jede! Přihlášky, pokyny k platbě a storno podmínky jsou na 

www.malaliska.cz/kolin  

Bližší info - organizátoři: Hynek Pečinka a Marta P. Perůtková (tel. 602 431 149, fox@malaliska.cz) 

Všichni účastníci akcí organizovaných naším spolkem jsou pojištěni proti úrazu u Generali Pojišťovny, a.s. 


