Čelákovice
Kraj: Středočeský

Okres: Praha-východ

Správní obvod: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

GPS souřadnice: 50.162703N, 14.750989E

Nadmořská výška: 184 m n. m.

První pís. zmínka: 1290 (732 let)

Počet obyvatel: 11 522

PSČ: 250 88

Adresa URL: www.celakovice.cz

Památky a zajímavosti Čelákovice
Jednu z dominant města tvoří kostel Nanebevzetí Panny Marie. Je to románská jednolodní stavba z
kvádříkového zdiva s přilehlou věží, vybudovaná koncem 12. století. Původně tribunový kostel
postavený na vyvýšené labské terase, tvořící se sousední tvrzí a mlýnem tzv. "Hrádek". V letech
1708-1712 byl kostel barokně přestavěn a rozšířen.Kazatelna je renesanční se znakem Kautských z
Kostelce, oltáře jsou barokní. V 16. století byl prostor kolem kostela užívaný jako hřbitov opevněn vlastní
hradební zdí.
Objekt tvrze - venkovské šlechtické sídlo. V době hradištní zde stávala dřevěná tvrz na kamenné
podezdívce. Kolem roku 1300 byla postavena zděná patrová budova, roku 1730 snížena a opatřena
mansardovou střechou. Na konci 15. století byla tvrz rozšířena o severní patrový trakt. V 16. století byla
vybudována hospodářská budova dnes zvaná dvorní trakt a prostor uzavřen hradební zdí s branami na
východní a západní straně. Objekt tvrze, rekonstruovaný v letech 1973-1982 dnes slouží Městskému
muzeu.
Budova děkanství - východně od kostela stojí patrová budova palácového charakteru s mansardovou
střechou. Byla postavena zásluhou děkana Jana Bedřicha Jeníka, rytíře Zásadského z Kamzíkova v
roce 1782 ze zádušních peněz pro potřeby děkanského úřadu.
Radnice - sídlo Městského úřadu - novobarokní stavba z roku 1911 vybudovaná za necelý rok na stejném
půdorysu staré radnice, která svým původem sahala až do 16. století.
Volmanova vila - významná funkcionalistická stavba realizovaná podle projektu Jiřího Štursy a Karla Janů
čelákovickým stavitelem Karlem Bíbrem v roce 1939. Svou hodnotou se řadí mezi nejlepší díla
funkcionalistické architektury u nás.
Socha sv. Jana Nepomuckého - pískovcová barokní skulptura s chronogramem (1732) a znakem Jana Baltazara
Voříkovského z Kundratic, který nechal sochu zhotovit.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/5237/celakovice/pamatky-turistika/
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