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Město Čelákovice vzniklo na území starého slovanského hradiště,
na levém břehu řeky Labe, nedaleko Prahy.

Svůj název odvozuje od bývalé osady a hrádku Čelákov, který se zde rozkládal.
Z této doby se, i když v poněkud pozměněné podobě, dochovaly nejstarší čelákovické stavby: 

kostel Nanebevzetí Panny Marie, tvrz, mlýn a také název celé oblasti: Na Hrádku.
Vlastní město se pak začalo od 13. století rozrůstat kousek opodál, kolem čelákovického rynku.

Ve středověku bylo město ve vlastnictví několika významných rodů,
posledním byli Krajířové z Krajku. Traduje se, že z této doby pochází i městský znak.

V roce 1547 se  stalo městem královské komory,
kterým zůstalo až do vzniku samostatného Československa.

V prvních dekádách 20. století pak nastal velký rozvoj města.
 Probíhala výstavba nových městských čtvrtí a na okraji vznikaly první továrny.

Po druhé světové válce následovala výstavba panelových sídlišť, 
která ale svým umístěním vprostřed přírody, s řadou dětských hřišť, 

působí vcelku sympatickým dojmem.

Čelákovice dneška jsou příjemným středočeským městem, plným parků a zeleně, 
kde život plyne většinou stejně klidně jako voda v nedalekém Labi, 

jehož břehy jsou vyhledávaným místem k rekreaci
a sportům všeho druhu.

A právě tento pohled by vám tato kniha chtěla ukázat.







Jezy a zdymadla
I  když snahy o splavnění Labe byly patrné již za vlády císaře Karla IV., 
budování jezů a zdymadel na Labi započalo až počátkem 20. století 
za vlády císaře Františka Josefa I.  Práce se naplno rozběhly ve 30. letech 
20. století. V této době (rok 1937) byly také poblíže Čelákovic vystavěny 
jezy s plavební komorou na levém břehu řeky.

V roce 2012 byla na břehu pravém postavena vodní elektrárna 
s rybím přechodem.











Lávka přes Labe
Od roku 2014 spojuje 
čelákovický břeh s osadou 
Grado a Káraným lávka 
pro pěší a cyklisty. 

Svou délkou 242 metrů, 
výškou pylonů 37 metrů  
a závěsnou konstrukcí patří 
mezi mimořádné stavby nejen 
v kraji, ale i v celé republice. 
Rozpětí mezi pylony je 
dokonce rekordní i ve světě.

Lávka spojuje nejen břehy, 
ale také jejich obyvatele 
z blízka i daleka. Její okolí je 
místem pro rekreaci 
a sportovní vyžití všeho druhu, 
na souši i na vodě.




