
LIBICE – PODĚBRADY – 1.5.2021 

 

Před pokladnami na Masarykově nádraží se nás v sobotu sešlo 23 účastníků a do Libice jsme 

odjeli zastávkovým vlakem v 9.50 h. 

Cesta vlakem trvala něco málo přes hodinu. Za krásného jarního počasí jsme se z nádraží vydali 

okrajem obce na místo bývalého přemyslovského hradiště Slavníkovců, kde se po 

archeologickém průzkumu a rekonstrukci, nachází památník se základy paláce a kostela 

z poloviny 10. století. Památníku dominuje sousoší sv. Vojtěcha a Radima. U památníku jsme 

pořídili „startovní“ foto.  

Cestou z nádraží jsme si povšimli zajímavé architektury evangelického kostela a v pozadí 

mohli zahlédnout siluetu věže katolického kostela. Do obce Libice jsme nešli. Od památníku 

jsme nepokračovali po značené cyklostezce, ale vydali jsme se zadem, humny, kde byly po 

jedné straně zahrádky se záhony plnými jarních květů a na straně druhé alej rozkvétajících 

ovocných stromů. Za nimi rozlehlá pole. Cesta nás dovedla k mostu přes Cidlinu. Zde jsme 

odbočili na pěšinu nad řekou a po ní pokračovali až na cyklostezku, kousek před soutokem 

Cidliny a Labe. Okolo Cidliny i podél cyklostezky směrem do Poděbrad se nachází mnoho 

krásných, mohutných stromů – topolů, dubů a lip. 

K soutoku jsme došli v době oběda. Zde jsme si odpočali, posílili se z vlastních zásob a využili 

nabídku občerstvení z místního kiosku. Zbývající část cesty vede po cyklostezce s asfaltovým 

povrchem s výhledem na tok Labe (vlevo) a lužním lesem (vpravo). V současné době se lesní 

podrost zelená velkým množstvím medvědího česneku. Většina účastníků si kytičku této jarní, 

voňavé byliny (pro obohacení domácího jídelníčku) natrhala. Na okraj Poděbrad jsme došli po 

14. hodině. Zde jsme se rozešli k individuální prohlídce města. Návrat do Prahy byl též 

individuální (autobusem na Černý Most či vlakem ČD). 

Prošli jsme se na zdravém vzduchu (cca 8 km), trochu se poučili, zopakovali si přemyslovské 

dějiny, přátelsky si popovídali … – prostě bylo to fajn. Doufám, že se účastníkům výlet líbil a 

brzo si zase někam vyšlápneme. 

Všechny zdravím 

Honza Šiml 


