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DOPRAVA: vlakem z Masarykova nádraží do Lysé nad Labem, pak autobusem do Staré
Lysé

DÉLKA TRASY: cca 12 km

NÁROČNOST: delší, ale rovinatá

Do  Lysé  nad  Labem  nás  vlakem  přijelo
čtrnáct. Po třiceti minutách jsme autobusem
MHD č. 431 pokračovali do obce Stará Lysá.
Na  zastávce  uprostřed  obce,  kde  jsme
vystoupili  z autobusu,  roste  chráněná,
památná,  „tisíciletá  lípa“.  Je  to  mimořádný
strom  s mohutným  členitým  kmenem  a
vysoko sahající rozložitou korunou. U kmene
stromu jsme se společně vyfotografovali.

Tato  polabská  obec  má  zajímavou  historii,
která  sahá  až  do  11. století.  Je  jedním  ze
členů dobrovolného sdružení obcí s názvem Mikroregion Polabí. Mnohé části regionu jsme
při vycházkách v minulých letech navštívili.

Polabí  je  protkáno  množstvím  rovinatých
turistických tras. Ta dnešní byla jedna z nich.
Od lípy jsme vyšli po modré TZ. Cesta vede
obcí  –  nejprve  přes  mostek  nad  říčkou
Mlynařicí  a  dál  mezi  pěkně udržovanými a
vkusně  upravenými  venkovskými  staveními
s malebnou  zvoničkou  a  návsí  s areálem
dětských  hřišť.  Zde  jsme  obec  opustili  a
pokračovali dál po modré TZ, částečně polní
a  částečně  lesní,  hodně  rozblácenou  cestou
(s příhodným názvem Tankovka), do Sojovic,

pohledné obce na břehu Jizery. I zde jsme mohli obdivovat krásně rostlé lípy a nedaleko od
nich podobnou zvoničku, jako ve Staré Lysé. Na konci obce nás zaujala hospůdka, kde nám
bylo nabídnuto příjemné posezení a občerstvení.

Následoval  méně  příjemný  úsek  trasy  (asi
jeden kilometr dlouhá frekventovaná silnice),
který  končil  u turistického  rozcestníku
Podbrahy.  Od  tohoto  místa  jsme  sledovali
zelenou TZ (Svatojakubská cesta) až do Staré
Boleslavi.  Zbývajících  osm  kilometrů  jsme
procházeli krásným smíšeným lesem, kde se,
mimo jiné, střídaly porosty dubu, borovic a
mohutných  modřínů,  pod  nimiž  se
rozprostíral  „nekonečný  koberec“  sytě
zeleného mechu. Procházka za podzimního,
slunečného  počasí,  po  zelených  pěšinách

https://www.mikroregionpolabi.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatojakubsk%C3%A1_cesta


roubených  mechovými  polštáři,  neměla  chybu.  Cesta  lesem  skončila  až  na  okraji  Staré
Boleslavi, kde jsme měli možnost nahlédnout do poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie,
kde je uložen vzácný poklad – Palladium země české. Jedná se o reliéf Madony ze 12. století.

Všichni  účastníci  zdatně  šlapali,  a  tak  jsme  trasu  dlouhou  cca  12 km,  v pravidelném  a
pohodovém tempu i s přestávkou na odpočinek, zdolali za necelé čtyři hodiny. Nakonec jsme
si dopřáli malé občerstvení v cukrárně a z autobusového nádraží se vrátili do Prahy na Černý
most autobusem MHD.
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