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TAK SE NÁM TO BLÍŽÍ  

Ať už jsi ultrák zkušený nebo budoucí, vítej ve Vlastibořicích! 

Dej si pivko nebo jiný ionťák, a prostuduj si, co tě v příštích 

hodinách čeká.  

Ve chvíli, kdy tohle píšu, samozřejmě vůbec netuším, jaké 

bude v sobotu počasí, ale pevně doufám, že typicky 

podzimní. Mohlo by třeba malinko zamrholit. A co teprve 

taková ta přízemní mlha, do které se tam někde pod tebou 

noří tvá stezka. A pak se roztrhnou mraky a všechno to 

poházené listí na pár nezapomenutelných okamžiků vybarví 

podzimní sluníčko... Tak to tedy nevím, jestli tohle nastane, 

ale doufám v to. :-)  

PROČ STROM ULTRA MARATON? 

Nevím, jak staví trasy svých závodů jiní. U tohoto typu 

předpokládám, že se snaží spojit cesty, které mají rádi, po 

kterých rádi chodí nebo běhají. 

Trasa SUMu se rodila jinak. Jako první vznikl seznam 

stromů, staveb, prostě míst, které bylo nutné spojit. Upřímně 

jsem se bál, hlavně dlouhých úseků asfaltu, které se na 

mnoha místech zdály nevyhnutelné. A ano, pár jich tam 

zůstat muselo.  

Na mnoha místech, ze kterých jsem byl doma nad mapou 

úplně bezradný, se ale stalo kouzlo. Našel jsem klikaté lesní 



stezky, cesty starší, než vsi na nich ležící, a také mnoho 

nových a překvapivých pohledů na krajinu jinak dobře 

známou. 

Tak a teď už vyrazíme. Doufám, že na tenhle výlet jen tak 

nezapomeneš! :-) 
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K1 –LÍPA NA KŘIŽOVATCE CEST  

2,1KM OD STARTU 

OD STARTU 1,1  KM PO MODRÉ TZ 

1,1  KM ZA PLOTEM PRVNÍHO DOMU DOPRAVA 

1,6  KM KRUHÁČ OPUSTIT 3. ODBOČKOU 

2,0  KM NA KŘIŽOVATCE DOLEVA 

4.KM - ZÁMECKÝ PARK SYCHROV  

Barokní okrasná zahrada byla u tehdejšího zámku zřízena již 

v 17. století, skutečný zrod dnešního zámeckého parku je 

ale datován spíše až k roku 1820, kdy zámek Sychrov po 

odchodu z neklidné Francie koupil kníže Alain Rohan. Po 

roce 1850 se pak jeho odkazu ujal vášnivý sběratel rostlin a 

zahradní nadšenec kníže Kamil Rohan. Za Kamila Rohana 

se zahradním ředitelem stal slavný turnovský zahradník 

Vojtěch Mašek, který na zámku působil čtyřicet let. Jak moc 

se činil nejlépe napoví mapka, z níž si můžeme udělat 

představu o počtu vysazených a ošetřovaných stromů. 

5.KM – ALEJ ROHANKA 

Ve čtyřech řadách bylo původně vysázeno 240 lip. Díky 

bleskům, větrným kalamitám a také necitlivému přístupu 

bývalého JZD jich ubylo až na 223, v posledních letech jsou 

ale chybějící stromy nahrazovány novými a počet by se 

časem měl přiblížit původnímu stavu. O alej se stará obec 

Paceřice a náležitě si jí váží.   
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K2 – PĚT LIP U PACEŘIC  

5,8KM OD STARTU – 3,7KM OD K1 

2,1  KM POKRAČUJ PO LUČNÍ CESTĚ 

2,6  KM DOPRAVA DO KOPCE PODÉL PLOTU 

2,8  KM NA TÉČKU DOLEVA 

3,4  KM ZA BUS. ZASTÁVKOU DOPRAVA 

3,7  KM DOLEVA PŘES PARKOVIŠTĚ 

3,8  KM PODÉL ZÁMECKÉHO PLOTU 

4,8  KM ALEJÍ ROHANKA AŽ NA MŮSTEK PŘES DÁLNICI 

5,6  KM ZA MŮSTKEM VPRAVO A HNED VLEVO 

5,7  KM POD DRÁTY VN KE STROMŮM VPRAVO  V POLI 

6.KM – PĚT LIP U PACEŘIC  

Skupinu památných lip velkolistých jen tak nepřehlédnete, 

pár metrů oranicí ale určitě bude stát za to – okolí lip bylo v 

posledních letech vyčištěno a upraveno.  

Prostý pomníček se sv. Janem nám pak připomíná nehodu z 

roku 1796, kdy tu pod koly svého vozu zahynul forman Jan 

Radovský. Věk těchto stromů tedy známe poměrně přesně.  

Škoda jen, že stezka z Paceřic k lípám zatím není protažena 

přes pole dále na sever a propojena s Rohankou. Prý se ale 

brzy dočkáme...  
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K3 – DVĚ LÍPY VELKOLISTÉ PACEŘICE 

6,6KM OD STARTU – 0,8KM OD K2 

5,8  KM OD LIP PO PĚŠINĚ DOLŮ 

6,2  KM PŘES HŘIŠTĚ NA CESTU A STÁLE DOLŮ 

K4 – LÍPA V POLI  

7,9KM OD STARTU – 1,3KM OD K3 

6,6  KM ZA ROUBENKU DO ULIČKY A KOLEM NÁDRŽE 

6,7  KM PŘED FIRMOU MURAKA DOLEVA 

7,4  KM VLEVO NA POLNÍ CESTU 

7.KM – DVĚ LÍPY VELKOLISTÉ PACEŘICE  

V paceřické pamětní knize obce je tento zápis z roku 1994, 

zapsal kronikář pan B. Vojtíšek: „Naši obchůzku začneme na 

paceřické návsi. Zde je pěkná, státem chráněná skupina 14 

lip, z nichž dvě jsou téměř třistaleté. Jsou obzvlášť mohutné, 

vysoké přes 30 metrů. V koruně jedné z nich kdysi byla obecní 

zvonička... Tak zvaným „ohňovým“ patentem císařovny Marie 

Terezie bylo roku 1751 nařízeno „vartýřům“ udeřit na zvon při 

vypuknutí požáru v obci. Obce, kde nebyly kostely nebo kaple 

vybavené zvony, byly postaveny před úkol zřídit samostatné 

zvonice nebo zvoničky... V Paceřicích byli zřejmě velmi 

hospodární ba šetrní představitelé obce, a proto zvolili 

nejjednodušší a nejlacinější formu zvoničky – jedna ze 

 



 

 

 

  

11,2 

10,1 

8,5 

7,9 

K5

11,4 



K5 – BOROVICE NA KRAJI LESA 

11,4KM OD STARTU –  3,5KM OD K4 

7,9  KM OD LÍPY DÁL PO POLNÍ  CESTĚ 

8,5  KM NA TÉČKU DOLEVA, DÁL  STÁLE ROVNĚ 

10,1  KM ROVNĚ PO MODRÉ TZ 

11,2  KM MODROU TZ OPUSTÍME MÍRNĚ VLEVO  

11,4  KM KOLEM PRVNÍHO DOMU VLEVO A NAHORU  

 

vzrostlých lip na návsi posloužila svojí vhodnou rozsochou 

větví... Zvonička sloužila svému účelu dvě století. Nejstarší 

občané ještě pamatují, že nad zvonkem v koruně lípy bývala 

šindelová stříška, kterou už dávno odvál čas.“  

Podle roku vydání „ohňového“ patentu tedy můžeme 

odhadnout stáří paceřických lip na 400 let nebo více. Na 

pěkné návsi jim to rozhodně sluší. 

13.KM – SYCHROVSKÝ VIADUKT  

Má kořeny a pne se k nebi, ale přece to strom není. 

Technická památka Sychrovský viadukt byla vybudována v 

letech 1857 – 1859 jako součást pardubicko – liberecké 

(severojižní) dráhy. Osm oblouků o šíři 9,5 metru se klene nad 

údolím Mohelky ve výši 32 metrů, přičemž šest z osmi 

oblouků je ve dvou řadách nad sebou. Toto uspořádání 

oblouků v patrech není u nás a ani ve světě zcela běžné. Přes  
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K6 – ALTÁNEK  

12,3KM OD STARTU –  0,9KM OD K5 

11,4  KM OD BOROVIC MÍRNĚ VLEVO DO KOPCE, DRŽ SE 

ORANŽOVÝCH ŠIPEK AŽ K ALTÁNU  

K7 – PATA VIADUKTU 

13,2KM OD STARTU –  0,9KM OD K6 

12,3  KM OD ALTÁNU STÁLE PO ŠIPKÁCH 

12,6  KM VPRAVO DOLŮ PO ČERVENÉ TZ 

13,0  KM PO ČERVENÉ TZ DOPRAVA 

 

11 metrů široký a 120 metrů 

dlouhý viadukt převádí 

traťovou kolej a zároveň je 

na něm poslední výhybka 

železniční stanice Sychrov. 

Jde o nádherný příklad 

nenásilného a působivého 

začlenění kamenné dopravní 

železniční stavby do rámce 

krajiny. A to je důvod, proč 

na naší cestu patří. 
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K8 – VELKÝ SMRK U PĚŠINY  

15,0KM OD STARTU –  1,8KM OD K7 

13,2  KM OD VIADUKTU DÁLE PO ČERVENÉ TZ 

14,6  KM V KOPCI ODBOČKA VPRAVO  POD DRÁTY VN 

14,8  KM OSTŘE DOLEVA A DOLŮ 

17.KM – DEVĚT LIP NA NÁVSI OSADY VRCHOVINA 

Vrchovina je malá, chtělo by se říct nenápadná, obec. Měla 

by být, ale není. Na autobus byste tam sice čekali marně, 

můžete to ale zkusit na nedalekém hodkovickém letišti. Snad 

vás někdo vezme. S letištěm možná okrajově souvisí ta 

vrchovinská magie – vesnička si leží na širé náhorní planině 

a člověk si tam připadá tak nějak blíže nebi, blíže všemu. 

Jan Evangelista Chadt-Ševětínský v textu „Staré a památné 

stromy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ z roku 1908 

zmiňuje tři nejstarší z tehdy stojících lip: „Na návsi stojí tři 

krásné lípy, výšky 30 až 38 m, nejsilnější má v objemu 4,20 

m. Měly býti r. 1851 poraženy, ale na domluvu děda pana 

Šulce, rolníka ve Vrchovině ponechány. Pověst o nich 

vypravuje, že prý ty lípy zasadil jistý Kvapil, dříve krmič ve 

dvoře svijanském, jenž byl násilně v opuštěný statek, an měl 

peníze (16 zl.), usazen. Nechtěje se statku ujmouti, vzpouzeje 

se, bylo mu pro počátek od panského drába vysazeno 20 ran 

lískovkou. Potom se na statek přistěhoval a byl jmenovan 

rychtářem a šenkýřem a slevena mu robota, místo potahem 

konal pouze pěší. A ten prý ony lípy sazel.“ 
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K9 – LÍPY VRCHOVINA  – OBČERSTVENÍ #1  

16,5KM OD STARTU –  1,5KM OD K8 

15,0  KM OD K8 DÁLE PO PĚŠINĚ  

15,5  KM NA CESTĚ DOLEVA 

 

Tyto tři tu už dnes nenajdete, kdo ví, jaký byl jejich osud. 

Současné památné lípy, velkolisté a srdčité, jsou staré 150 – 

200 let. 
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K10 – STROM NA OKRAJI LESA 

19,9KM OD STARTU –  3,4KM OD K9 

16,5  KM DÁLE PO ČERVENÉ TZ NA KOCOUROV  

17,2  KM PŘED VÝROBNÍ HALOU VLEVO PŘES LOUKU 

17,7  KM NA POLNÍ CESTĚ DOPRAVA 

17,9  KM NA SILNICI VPRAVO  

18,0  KM PŘED ZASTÁVKOU DOLEVA NA VESEC 

18,1  KM ROVNĚ SKRZ VESEC, POKR.PO POLNÍ CESTĚ 

18,8  KM MÍRNĚ VLEVO MEZI LESÍKY 

19,1  KM PODÉL MEZE DOLEVA  DO KOPCE 

19,5  KM POD LESEM DOPRAVA 

19,6  KM ROVNĚ PŘES POLNÍ CESTU 

26.KM – LÍPA SE ZVONEM V TRÁVNÍČKU  

Dvoukmenná lípa malolistá má 

ve výčetní výšce 130 cm obvod 

kmene 490 cm. Trávníček má 

dvě křižovatky, tuto lípu najdete 

na té, kde odbočuje a začíná 

stoupat silnice k obci Hradčany. 

Do roku 1942 na ní visel zvon, 

který podlehl válečné rekvizici. 

Spolek Dubáci ve spolupráci se 

starostou zajistil obnovu sošky 

sv. Jána ve starém výklenku, 

velká sláva proběhla 1. 10. 

2016. Součástí vysvěcení sošky 
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K11 – LÍPA CHVALČOVICE  

20,9KM OD STARTU –  1,0KM OD K10 

19,9  KM DÁLE DOLŮ PO CESTĚ PODÉL LESA 

20,1  KM POD LESEM VPRAVO A HNED VLEVO 

20,6  KM MEZI OHRADAMI DO VSI 

 

byla i sbírka na nový zvon. Ten byl osazen u příležitosti oslav 

120 let od založení místního dobrovolnického hasičského 

spolku a od 20. 5. 2017 si na něj můžete zazvonit. 

Vzpomeňte si u druhého občerstvení na trati a otočte se na 

chvíli zády k jídlu a pití. Pokochejte se pohledem na tu 

krásnou lípu a obejměte ji, ve třech by se to mělo podařit. Ať 

už v energii stromů věříte nebo ne, určitě vám to neublíží, a 

věřte, že v nadcházejícím stoupání k Hradčanům se vám 

kouzla stromů hodit mohou. 

27.KM – LÍPA NA NÁVSI - HRADČANY  

O dvojici lip srdčitých na návsi v Hradčanech vím pouze to, že 

i na nich visel „ohňový“ zvon, který byl v průběhu války 

zrekvírován podobně jako v případě lípy v Trávníčku. Tak 

alespoň technicky:  

Obvod kmene: 460 a 498 cm  

Výška stromu:  17 a 22,5 metru. 
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K12 – POSED KLAMORNA 

23,4KM OD STARTU –  2,5KM OD K11 

21,0  KM DÁLE DOLŮ PO CESTĚ 

21,2  KM V ZATÁČCE VPRAVO PO ČERVENÉ TZ 

21,6  KM NA ROZCESTÍ OSTŘE VLEVO PO ŠTĚRKOVÉ CESTĚ 

23,3  KM DOPRAVA K POSEDU MEZI POLI 

29.KM – TŘI LÍPY U SLOUPU SV . JANA 

Nově zrekonstruovaný sloup sv. Jana mezi třemi lipami svědčí 

o tom, že lidé toto, podle mnohých nejmagičtější místo 

Podještědí, mají rádi a váží si ho. Je proč, vydejte se se mnou 

do dávných časů a uvidíte sami. 

Je rok 813 a v dalekém Španělsku, na poli osvětleném 

hvězdami (latinsky campus stella) nalézá poustevník 

vzácnost přesahující svým významem většinu pokladů 

tehdejšího světa: hrob apoštola Jakuba Staršího. Na místě 

krátce poté roste město, jež se v 11. a 12. století stává spolu 

s Římem a Jeruzalémem jedním ze tří nejoblíbenějších 

poutních cílů křesťanů. Podle popisu místa, kde byl hrob 

nalezen, a podle španělského jména sv. Jakuba, je město 

pojmenováno Santiago de Compostela.   

V Santiagu de Compostela, nedaleko břehů Atlantiku, se tak 

začíná sbíhat rozsáhlá síť poutních cest, vznikajících v 

následujících staletích postupně po celé Evropě. Pro 
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K13 – LÍPA SE ZVONEM – OBČERSTVENÍ #2  

25,3KM OD STARTU –  1,9KM OD K12 

23,5  KM DOPRAVA PO HRANĚ POLE A LOUKY 

23,9  KM DOLEVA NA LESNÍ CESTU 

24,6  KM NA SILNICI VPRAVO 

24,7  KM DÁLE ROVNĚ PO MODRÉ TZ 

 

přesnější představu o tom, jaký to byl tehdy fenomén – do 

Santiaga přicházelo kolem tisícovky poutníků denně!  

Na jednu ze svatojakubských cest jste právě vstoupili. Vede z 

polsko-německého Zhořelce, přes Žitavu, Hrádek nad Nisou, 

Chrastavu, Kryštofovo údolí a Český Dub. Budeme po ní 

pokračovat až za Letařovice, kde její trasu opustíme. 

Řekněme si alespoň, že dále pokračuje na Mnichovo 

Hradiště, Starou Boleslav, Prahu a nakonec až do dalekého 

Santiaga. V posledních letech tradice poutí po celé Evropě 

opět sílí a staré stezky jsou obnovovány. Nelákalo by i vás 

hodit za hlavu všechny stresy a technologie naší uspěchané 

éry a vydat se na dva a půl tisíce kilometrů dlouhé putování 

napříč Evropou? V dnešní době by nám taková zkušenost 

možná trochu paradoxně byla větším přínosem, než našim 

předkům, kteří ji nezřídka podstupovali. Tato část poutní 

stezky tu ale byla už před tím, než nabyla svého duchovního  
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K14 – LÍPY HRADČANY  

26,9KM OD STARTU –  1,6KM OD K13 

25,4  KM HNED ZA OBČERSTVENÍM  DOLEVA K SAMOTĚ 

25,6  KM PO LEVÉ STRANĚ ÚVOZU VZHŮRU K LESU 

26,1  KM NA LESNÍ T KŘIŽOVATCE OSTŘE DOPRAVA 

26,2  KM PO VRSTEVNICI PODÉL MEZE A DÁL ROVNĚ 

 

významu. Po této staré obchodní trase přinesl kolem roku 

995 český biskup Vojtěch do Polska křesťanství a tudy táhly 

na přelomu 12. a 13. století křižácké oddíly do války proti 

pohanským Prusům. V 17. století se zde pak přihodila 

tragédie, díky které tu sloup a lípy stojí. 
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K15 – TRI LÍPY U SV. JÁNA  

28,8KM OD STARTU –  1,9KM OD K14 

26,9  KM NAHORU PO HLAVNÍ SILNICI 

27,5  KM NA 1. KŘIŽOVATCE ROVNĚ 

28,2  KM NA 2. KŘIŽOVATCE VLEVO 

28,3  KM HNED ZA KŘIŽOVATKOU ZNOVU VLEVO 

28,7  KM OD KRAJE LESA KE TŘEM LIPÁM NA LOUCE 

 

Jan Havelka, zakladatel 

českodubského 

sdružení „Dubáci“, 

které za rekonstrukcí 

sloupu provedenou 

roku 2011 stojí, 

popisuje historickou 

událost takto: „Dle 

pověsti farář z 

Letařovic zle kázal proti místním evangelickým sedlákům, a 

tak když jednou spěchal z Letařovic do Českého Dubu, počkal 

si na něj jeden z oněch sedláků a střelil jej. Farář padl mrtev 

z koně na nádherném místě s výhledem na Český ráj, Trosky, 

Bezděz. Ke spočinutí si tedy nemohl vybrat lepší místo. Když 

byla později reformace zcela potlačena, vystavili českodubští 

farníci na farářovu památku a jako symbol vítězství katolíků 

sloup zasvěcený právě svatořečenému Janu 

Nepomuckému.“ 



 

  

K16

28,8 



K16 – LÍPY A KOSTEL LETAŘOVICE  

31,1KM OD STARTU –  2,3KM OD K15 

28,8  KM K LESU NA JIH A DÁLE PO MODRÉ TZ 

 

 

Trojice lip, které sloup chrání, nepatří mezi stromy památkově 

chráněné. 
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K17 – SKUPINA DUBŮ U SILNICE 

35,5KM OD STARTU –  4,4KM OD K16 

31,1  KM PĚŠINOU DOLŮ PO MODRÉ TZ A ZELENÉ TZ 

31,8  KM PO 100M PO SILNICI VPRAVO PO ZELENÉ TZ AŽ KE 

K17 

31.KM – DVANÁCT LIP U KOSTELA SV. JAKUBA 

STARŠÍHO V  LETAŘOVICÍCH  

Kostely zasvěcené sv. 

Jakubovi vznikaly často 

právě na svatojakubských 

poutních stezkách a ten 

letařovický není výjimkou. 

Poprvé je tento původně 

gotický filiální kostel 

patřící do farnosti Český 

Dub zmíněn roku 1363, barokní přestavba pak proběhla roku 

1695. Z druhé poloviny 14. století se dochovaly obvodové zdi 

a zbytky středověkých nástěnných maleb. 

Nejvzácnějším prvkem kostela je dřevěný kazetový strop, 

který kromě jiného na šedesáti polích zachycuje legendu o sv. 

Jakubovi Starším. Dnes, kdy si tuto legendu můžeme 

nastudovat v mnoha podrobnějších a hlavně pohodlněji 

čitelných formách, vypovídá celek především o tom, jak 

důležitou postavou byl sv. Jakub pro tehdejší lid. 
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K18 – ŠIMONOVA BOROVICE  

37,8KM OD STARTU –  2,3KM OD K17 

35,5  KM NA SILNICI VLEVO, STÁLE ROVNĚ 

37,2  KM TAM, KDE NA SILNICI ZLEVA ÚSTÍ POLNÍ CESTA, 

ODBOČ VPRAVO A POKRAČUJ PO  TRAVNATÉ MEZI 

 

V okolí kostela můžeme obdivovat dvanáct památkově 

chráněných lip malolistých různého stáří. 

Kostel právě prochází rozsáhlou rekonstrukcí. 

38.KM – ŠIMONOVA BOROVICE U SOBĚSLAVIC  

Soběslavičtí jsou na své stromy pyšní a rádi každému ukáží 

nejen ty památkově chráněné, ale i další, které za prohlídku 

stojí. Dlouholetý starosta obce usazené na protilehlých 

březích pro zdejší krajinu tak typické rokle, Ing. Radko Rys, 

má staré stromy rád, ale jako dobrý hospodář si je kromě 

jejich estetické hodnoty vědom i jejich důležité role v krajině 

a vlivu na její proměny. Kromě vzorné péče o stávající zeleň, 

mnohdy zásadně poznamenanou neodbornými zásahy 

minulých generací, se tak postaral například o vysázení 

krásné javorové aleje podél cesty mezi Soběslavicemi a 

Padařovicemi. Však i tam se dostaneme. 
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K19 – LÍPY SOBĚSLAVICE – OBČERSTVENÍ #3  

39,2KM OD STARTU –  1,5KM OD K18 

37,8  KM OD BOROVICE DÁL DOLŮ PO MEZI 

38,1  KM DRŽ SE VLEVO PODÉL LESA 

38,4  KM NAPOJ SE NA CESTU, NA T KŘIŽOVATCE DOLEVA 

38,9  KM NA SILNICI DOLEVA A HNED VRACEČKOU DOPRAVA 

DOLŮ 

 

Aby toho nebylo málo, 

je pan starosta 

pokračovatelem 

tradice váženého a 

pro vývoj a historii 

obce velmi 

významného rodu 

Šimonů, podle 

kterého se dokonce 

jeden ze zdejších památných stromů – tedy Šimonova 

borovice – jmenuje.  

V polovině 19. století byla ještě většina soběslavických domů 

dřevěná, když tedy v únoru 1875 lehla popelem chalupa číslo 

popisné 6, nejednalo se o nic neobvyklého. Nevíme, zda v ní 

hospoda bývala už před požárem, ale nový zděný dům, 

vybavený v patře velkým tanečním sálem, už s funkcí hospody 

rozhodně počítal.  
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K20 – HRANIČNÍ BUK U PADAŘOVIC 

40,3KM OD STARTU –  1,1KM OD K19 

39,3  KM OSTŘE DOLEVA NAHORU 

39,4  KM OSTŘE DOPRAVA 

39,7  KM PŘED SILEM PO ASFALTCE DOLEVA 

40,0  KM DOPRAVA PO TRAVNATÉ MEZI 

K21 – LÍPY PADAŘOVICE  

40,7KM OD STARTU –  0,4KM OD K20 

40,3  KM DÁLE DOLŮ PO PĚŠINĚ  

40,5  KM NA SILNICI DOLEVA 

 

Číslo popisné 6 bylo s mnoha pozemky 

největším statkem ve vsi, kromě polí, 

mezí a luk hospodář vlastnil i vzrostlý 

borový les severozápadně od obce, 

který se na nosné trámy plánovaného 

tanečního sálu výborně hodil. Když 

nynější majitelé dům před lety 

rekonstruovali, důkladně nosnou 

konstrukci prozkoumali a mohutnost 

trámů na ně velmi zapůsobila. V celé své dvanáctimetrové 

délce měly v řezu 35 na 35 centimetrů. Jaký to musel být les, 

ve kterém rostly tak mohutné stromy!  



  K22
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JSI VE 

VLASTIBOŘICÍCH, 

POKUD SE UŽ 

STMÍVÁ, RADĚJI 

VZDEJ!!! 



K22 – ADAMOVA LÍPA VLASTIBOŘICE 

43,1KM OD STARTU –  2,4KM OD K21 

40,7  KM PODÉL KAPLIČKY DOLŮ 

40,9  KM HNED ZA MŮSTKEM DOLEVA, DRŽ SE ŠIPEK 

42,1  KM ZA PRVNÍM DOMEM VPRAVO DOPRAVA 

42,2  KM NA KŘIŽOVATCE CEST ROVNĚ DOLŮ K LESU 

42,4  KM VE STOUPÁNÍ PO TRAVNATÉ PĚŠINĚ VLEVO 

42,6  KM U ÚLU PO ASFALTCE DOPRAVA 

43,1  KM KONTROLA JE U LÍPY VPRAVO V ZAHRADĚ 

 

Nynější Šimonova borovice byla podle vypravování 

tradovaného v rodině ušetřena coby neduživá a pro 

požadovaný účel nevhodná, a to je důvod, proč ji dnes 

můžeme obdivovat my. V lednu 2007 tuto borovici lesní 

(Pinus sylvestris) bohužel značně poškodil orkán Kyrill a 

patrně i úder blesku, proto mohutné větve (silné jako kmeny 

okolních stromů) začaly shora sesychat a tento překrásný 

strom tak podle dendrologů bohužel zřejmě spěje ke svému 

konci. Buďme ale raději pozitivní – z někdejšího lesa se právě 

tento strom dožil věku nejvyššího a díky tomu, jaké má 

majitele, si můžeme být jisti, že i budoucí pocestní si budou 

moci alespoň nad torzem jeho kmene o obvodu téměř čtyři 

metry představovat jeho minulou krásu. Roku 2009 měla 

tato nejmohutnější borovice v Libereckém kraji obvod kmene 

364 cm, výšku 17,5 m a její koruna byla široká 17 m.  
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K23 – STODOLA BERANOVA MLÝNA 

44,7KM OD STARTU –  1,6KM OD K22 

43,1  KM OD LÍPY DÁL NAHORU 

43,4  KM NA T KŘIŽOVATCE DOLEVA 

43,6  KM DOPRAVA PO POLNÍ CESTĚ 

44,1  KM DÁL PO ŠIPKÁCH  

44,5  KM VLEVO PODÉL LESA KE STODOLE MLÝNA 

39.KM – LÍPA MALOLISTÁ  SOBĚSLAVICE  

Další soběslavickou ctitelkou starých stromů je Ing. Milena 

Roudná, CSc., v jejíž knize o historii Soběslavic mají zdejší 

stromy dokonce samostatnou a rozsáhlou kapitolu. Lípa 

malolistá, rostoucí na obecním pozemku v sousedství její 

chalupy, se v roce 2009, kdy byla vyhlášena památným 

stromem, mohla pyšnit obvodem kmene 398 cm, výškou 24 

m. I přes odhadovaný věk 

kolem 200 let se lípa 

donedávna těšila 

výbornému zdraví. Po silné 

letní bouři v roce 2009, pro 

strom roce tak významném, 

se však ve spodní části 

kmene objevila podélná 

trhlina a stromu bylo nutno pomoci. Po odborném prořezu, 

odlehčení koruny a instalaci bezpečnostní vazby tak lípa 

nadále každoročně bohatě kvete a plodí. 
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K24 – MOST PŘES ŘEKU KWAI  

45,2KM OD STARTU –  0,5KM OD K23 

44,7  KM OD STODOLY DOPRAVA PO BŘEHU MOHELKY 

45,2  KM DŘEVĚNÁ LÁVKA 

 

Na protějším břehu rokle, u domu č. p. 12 má památná 

soběslavická lípa téměř symetricky umístěné „dvojče“, lípu 

podobného stáří, ta však dosud za památnou vyhlášena 

nebyla. V roce 2011 byla tato lípa zasažena bleskem a v její 

dutině došlo k požáru. Požár byl obyvateli a místními hasiči 

rychle uhašen a pěkný strom se podařilo zachránit. 

39.KM – „HASIČSKÁ“ ALEJ SOBĚSLAVICE 

Alej zpevňující hlavní cestu vedoucí svahem rokle z centra 

obce směrem k Turnovu byla za minulého režimu neodborně 

(řekl bych přímo „drasticky“) prořezána místními hasiči. Před 

několika lety byla místa horizontálních řezů hojně napadaná 

hnilobou překryta alespoň provizorními stříškami, snad zkázu 

poničených stromů alespoň o pár let oddálí.  

Jelikož by zánik aleje patrně vedl i ke snížení odolnosti hlavní 

silnice, věřím, že se panu starostovi podaří najít řešení, které 

současný stav výrazně zlepší.  
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K25 – STARÁ VRBA  

49,1KM OD STARTU –  3,9KM OD K24 

45,2  KM OD LÁVKY DÁL PROTI PROUDU PO DRUHÉM BŘEHU 

45,4  KM MĚLKÝ BROD. VEDLE JE LÁVKA, ALE JE ROZBITÁ. 

ALTERNATIVA JE VRÁTIT SE NA K24 A PROJÍT  NA DRUHÝ 

BŘEH BRODU ROŠTÍM 

45,6  KM NA KRAJI LESA CESTOU VÍC VLEVO, DÁL PO 

ŠIPKÁCH 

46,7  KM PŘES LOUKU NA CESTU U KRAJE LESA 

47,0  KM NEJDŘÍV DLAŽBA, PAK ASFALT, POŘÁD ROVNĚ 

47,5  KM NA T KŘIŽOVATCE DOLEVA A PŘED ZASTÁVKOU 

DOPRAVA 

47,6  KM POD KOPEČKEM PODÉL LESÍKU DOLEVA A NAHORU 

47,8  KM NAHOŘE DOPRAVA PODÉL PLOTU 

48,3  KM NA T KŘIŽOVATCE POD LESEM DOLEVA 

48,6  KM NA T KŘIŽOVATCE DOPRAVA DOLŮ A DÁL PO MODRÉ 

TZ 

40.KM – JAVOROVÁ ALEJ U PADAŘOVIC  

Starat se o stromy neznamená jen pečovat o ty, které jsme 

zdědili po předcích, ale i o ty, které tu zůstanou po nás. Jsou 

naštěstí lidé, kteří to vědí, a tato alej, krásná už ve svém 

„dětském“ věku, je toho důkazem. Poděkovat opět můžeme 

soběslavickému starostovi. 
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CÍL – TA NAŠE HOSPODA!  

50,0KM OD STARTU –  0,9KM OD K25 

49,1  KM OD VRBY DÁL PO MODRÉ TZ 

50,0  KM HURÁ DO HOSPODY!!! 

40.KM – HRANIČNÍ DUB U PADAŘOVIC 

Píšu-li o soběslavických velikánech, nemohu nezmínit strom, 

který na mne zapůsobil možná nejvíce, i když úředně mezi 

památné a chráněné nepatří. Pro mne však ano. Najdete ho 

v zarostlé rokli 200 m východně od Padařovic a u paty tohoto 

zdravím kypícího velikána budete žasnout nad mohutností 

kmene o obvodu 530 cm a nad rozložitostí jeho koruny. 

V kraji se duby využívaly jako 

hraniční stromy, v okolí Soběslavic 

jich roste několik, tomuto se však 

žádný nevyrovná. V jeho zeleném 

stínu lze přemýšlet nad krátkostí 

lidského bytí, nad pomíjivými 

cetkami, za kterými se celé životy 

honíme. Kde je hospodář, který tu 

kdysi označil hranici svého pole? 

Kde jeho statek, sýpky, majetek? 

Kam zmizel jeho rod? Kdo ví. 

Jenom ten strom snad ještě pamatuje pevný stisk 

hospodářovy ruky, zatímco druhá hrnula kyprou hlínu k 

mladým kořínkům. 



41.KM – SKUPINA LIP MALOLISTÝCH PADAŘOVICE  

Skupina lip malolistých byla 

vysazena kolem kaple sv. Jana 

Nepomuckého z roku 1865. 

Doba jejich vysazení 

pravděpodobně souhlasí s 

rokem vybudování kaple - jejich 

stáří lze tedy odhadnout na 

150 let. Naproti kapli stojí 

kovový kříž vsazený do 

pískovcového postamentu. Jak 

nápisy na něm informují, byl 

postaven roku 1798 a 

opravován roku 1835. Dle informací z litoměřického Státního 

oblastního archivu lze 

podle reliéfu sv. Václava a 

volutového okraje kříže 

odhadovat, že autorem je 

chládkovská dílna z 

Turnova, která byla v 

tomto desetiletí velmi 

aktivní. Kaple spolu s 

křížem a lipami tvoří 

působivý celek, který při 

návštěvě Padařovic nelze 

minout. 

Za současný oku lahodící 

stav můžeme děkovat 



padařovickým patriotům a soběslavickému zastupitelstvu, 

neboť ještě před několika lety vypadala kaple i náves o dost 

hůře. Původní zvon byl zabaven již za první světové války a v 

průběhu druhé poloviny dvacátého století pak oněmělá kaple 

chátrala. S obnovou se započalo až roku 2004 a v roce 2007 

byl ulit nový dvacetikilogramový zvon s nápisem „Padařovice 

2008“, jehož pořízení bylo zčásti kryto z místní dobrovolné 

sbírky. Roku 2012 byla do výklenku nad vchodem umístěna 

dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého a kaple byla za hojné 

účasti místních i přespolních znovu vysvěcena.                

Jako památné stromy jsou evidovány a chráněny tři ze 

skupiny lip. Obvody jejich kmenů měří od 221 do 331 cm, 

výšky od 15 do 26,5 m a šířky korun se pohybují mezi 8 až 16 

m. 

43.KM – ADAMOVA LÍPA VELKOLISTÁ VLASTIBOŘICE  

Nejstarším stromem Vlastibořic je tzv. „Adamova lípa“, 

rodová lípa velkolistá „u Hořeních Adamů“, jak se říkávalo 

kdysi. Ačkoliv dnes lípa stojí v plotě na hranici dvou zahrad, 

bezpochyby patří k jedné ze tří nejstarších usedlostí ve vsi, k 

číslu popisnému 3.  Historie tohoto domu tak sahá zřejmě až 

před rok 1357, ze kterého máme o Vlastibořicích první 

písemnou zmínku. Turnovský historik Josef V. Šimák o této 

lípě poznamenává, že pamatuje již Jana Žižku z Trocnova – to 

by ale dnes muselo být lípě kolem šesti set let, což je podle 

odborníků velmi nepravděpodobné. 



Jako rodový strom lípa 

lidem hospodařícím na 

statku v jejím stínu příliš 

štěstí nepřinesla, statek 

byl často zadlužen, 

hospodářům se nedařilo, 

majitelé se rychle střídali. 

Protože dnes už dobrá či 

špatná úroda změnu 

současného majitele-

chalupáře patrně 

nezpůsobí, můžeme 

stromu, domu i jeho 

obyvatelům přát lepší časy.  

11. září 1995 byla tato lípa, jako jediný strom v katastru obce 

Vlastibořice, prohlášena Městským úřadem v Hodkovicích 

nad Mohelkou za „památný 

strom“ a opatřena 

odpovídající smaltovanou 

cedulkou. Podle záznamu v 

registru památných stromů 

měla v tuto dobu lípa výšku 

22 metrů a obvod jejího 

kmene ve výšce 130 cm měřil 

šest a půl metru.  

Také jsem se ji pokusil změřit, 

alespoň to, nač technicky 



stačím, tedy obvod kmene ve výšce 130 cm. Po třech 

usilovných a upocených pokusech, za neskutečně krásného 

a horkého květnového podvečera, jsem svůj metr nenapnul 

na méně než 737 cm, což je téměř o metr více, než bylo 

změřeno před devatenácti lety. Byl jsem na to sám, a tak to 

nebylo snadné. K té nádherné lípě se sice dostanete z obou 

stran, u obou pozemků, na kterých stojí, chybí vnější plot, ale 

plot mezi nimi kupodivu udržovaný je a obejít dokola ji tak 

nelze. Obtočíte metr kolem poloviny stromu, a na tu druhou 

půlku měření musíte oběhnout chalupu. A jak jsem tam tak 

běhal, asi jsem to změřil špatně. Možná někde na té „druhé 

straně“ stromu, na pozemku jiného majitele, který je nutné 

tím plotem oddělit, po třikrát metr sklouzl příliš nízko. Možná 

se metr po třikrát zachytil o některý z mnoha výmladků, které 

nikdo neuřeže a lípě tak neulehčí. A možná se metr zachytil o 

hromadu klestí, které kdosi dokázal naházet k patě takového 

stromu. Možná, což bych nerad, se obě poloviny rozeklaného 

stromu odklánějí a vzdalují. A nebo možná... lípa stále roste. 

Úplně nejpravděpodobněji všechno dohromady, ale pro mne 

hlavně to poslední. Stále roste.  

Roku 2012 byla dokončena naučná stezka „Vlastibořická 

cesta“, která u této lípy začíná. To je o důvod víc jít se na tu 

prastarou dutou lípu podívat. Stojí tam tiše, v působivém 

souladu se zubem času pokřivenou chalupou - strom a jeho 

dům, dílo přírody a dílo člověka. 

  



50.KM – CÍL 

Gratuluji ke zdolání celé trasy a doufám, že i Vám se staré i ty 

mladší stromy líbily, že jste dnes také pocítili tu pokoru, se 

kterou se čas od času pod nějakým stromem zastavíme, 

zíráme s otevřenými ústy k jeho koruně a před vnitřním 

zrakem nám pozpátku běží film jeho dlouhého života. Nejprve 

celkem zřetelně, tu dobu pamatujeme i my, a pak už ve stále 

mlhavějších konturách. Ženy se převlékají do sukní a na hlavu 

si vážou šátky, automobily mizí a střídají je koňské a volské 

povozy. Lidé mají čas ulehnout do stínu stromu a rozjímat. 

Zdá se, že dnes je všechno jinak, než bylo tehdy, ale je to 

opravdu tak? Vždyť o stromy, jaké jsme dnes míjeli, lidé 

pečovali před stovkami let a činí tak dosud. Něco se tedy 

nemění. Snad naše duše zůstává tatáž, stejně jako duše 

stromů. A my, stejně jako ti před námi, nesmíme 

zapomenout, že patří nám všem, a jen na nás záleží, v jakém 

stavu je, a vlastně celý náš svět, předáme našim dětem. 

 

Dušan Koutník 

 

 

 

(za informace děkuji obzvláště:  

Ing. Milena Roudná, CSc., Ing. Radko Rys, Jan Havelka) 
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