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Tip na výšlap
(Zdiby) – Máslovice – Dol – Chvatěruby – Kralupy nad Vltavou (9 km)
Kdo chodí – zná. Kdo zná – třeba už
tudy nechodí. A někdo třeba ani nezná. Pojďte se tedy se mnou projít.
Dnešní výšlap bude trochu pestřejší.
Nejdříve se totiž svezeme autobusem.
Ve Zdibech nastoupíme do linky č. 374
a nezapomene vystoupit v Máslovicích.
Zde přímo uprostřed obce se nachází Malé
máslovické muzeum másla a má otevře-

no celý rok kromě února
vždy v sobotu a v neděli
10-12 a 13-16 hodin. Takže o víkendu můžeme
náš výšlap začít nejdříve
prohlídkou muzea. Pak
to vezmeme šikmo přes
hlavní silnici dolů, za zády
máme hospůdku U Depa,
a ulicí Vltavskou se dostáváme na okraj obce. Kráčíme úzkou asfaltkou v lese, a jak napovídá cedule, ocitáme
se v Přírodní rezervaci Máslovická stráň,
která bude v příštím roce slavit 10 let své
existence. Cestou stále z kopce mineme
dřevěný „pomyslný trůn orchidejového
květu“, taktéž dřevěného „ptáka Máslováka“ a po necelém kilometru narazíme
na silnici vedoucí z Vodochod. Dáme se
doprava a jsme v Dole, kde nás pozoruhodná vykotlaná dřevěná stavba upozorňuje mimo jiné na to, že zde od roku 1919
sídlí Výzkumný ústav včelařský. A ještě
pár kroků a jsme u přívozu na Libčice nad
Vltavou, odkud bychom se vlevo po deseti kilometrech dostali do Klecánek. My
však jdeme po červené doprava a čeká nás
pohodových sedm kilometrů podél vody
do Kralup. Po necelých 300 metrech se

krásná asfaltka mění
v prašnou pěšinu,
v dohledu jezu Dolany
se nad námi ve stráni začínají objevovat
chatky. Rozšiřuje se
i cesta a u jezu Dolánky přechází v hladkou
asfaltovou silnici, která
vede až do cíle trasy.

Ale nepředbíhejme. Po obou
stranách Vltavy můžeme vidět krásné přírodní scenérie,
poklidný tok řeky z nás vyplaví všechny nastřádané stresy,
občas k nám zalehne houkání
a hukot vlaku. Obec Chvatěruby nás vítá po pravé straně několika moderními rodinnými
domky a po pár desítkách metrů se objevují i polorozpadlé
zdi místního zámku i s rekonstruovaným křídlem. Jdeme
stále po červené a nezapomeneme na konci obce před viaduktem odbočit doleva. Kolem
turistického centra a místního
fotbalového hřiště se dostaneme opět přímo k řece, nad
námi se klene železniční most.
Samotné Kralupy se hlásí nejdříve napravo zahrádkářskou
kolonií, podejdeme horkovod
a vstoupíme na zámkovou dlažbu. Kolem rodinných domků se
zvolna přibližujeme k důležité
dopravní tepně Kralup – mostu přes řeku. Přejdeme po něm
a je na nás, jaký program zde
zvolíme. Cukrárnu? Restauraci? Nákupy? Od obchodního střediska Máj nebo
od vlakového nádraží nás autobus č. 370
a 372 opět zaveze do Zdib. Pokud výšlap
absolvujeme o víkendu, je cesta z Kralup
poněkud složitější. Asi nejlepším řešením
je dojednat si odvoz domů se známými.

A co navrhujete? Kam se vydáme
příště?
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