
Stezka tvoří okruh o celkové délce 6,7 km. 
Začátek (a zároveň i konec) se nachází na návsi 
u kapličky v části obce zvané Kozly. Úvodní 
tabule vám za pomoci kreslené mapy přiblíží 
celou trasu stezky s vyznačenými zastaveními. 
Od kapličky vede modrá turistická značka okolo 
parkoviště ke křižovatce, u níž stojí pomník 
obětem první světové války a památná lípa. 
Právě jim jsou věnovány dvě tabule sdílející 
jeden stojan. Mapa na tabuli Pomník padlých 
vám ukáže, ve kterých zemích bojovali za první 
světové války občané Kozel. Tabule Památná 
lípa vám zase prostřednictvím obrázků a textů 
sdělí podrobnosti jak o tomto konkrétním 
stromu, tak o lipách obecně.

Pokud se od pomníku padlých podíváte přes 
pole, uvidíte další objekt, o němž se na stezce 
leccos dozvíte. Je jím kostel Všech svatých. 
Dostanete se k němu po ulici Na Doubí, která 
od pomníku odbočuje vpravo. Projdete okolo 
rodinných domků a pak lipovou alejí až k areálu 
kostela. Tabule je umístěna poblíž mezi stromy 
v trojúhelníku cest. Jejím námětem jsou 
proměny kostela v čase a rovněž dvě tajemné 
pověsti z doby třicetileté války. Co se asi skrývá 
za kostelními dveřmi?

S tabulí o kostelu sdílí společný stojan panel, 
který vás seznámí se systémem čištění odpad-
ních vod v Tišicích. Budovu čistírny odpadních 
vod minete na další cestě po trase stezky - stojí 
po pravé straně silnice hned za můstkem přes 
strouhu.

Stezka nyní pokračuje po silnici, která vás 
dovede k Labi. Zde se napojuje na cyklostezku, 
která vede po břehu řeky až k turistickému 
přístřešku. Na tomto úseku trasy potkáte tři 
tabule. První dvě, umístěné na společném  
stojanu, se zabývají jednak významem útvarů, 
které vytvořil v minulosti tok Labe v okolní 
krajině, jednak dalšími památnými stromy - 
čtyřmi obrovitými topoly černými, které rostou 
v bezprostřední blízkosti tabulí. Třetí tabule je 
samostatná a zahrajete si na ní hru o vodních 
ptácích na Labi a jejich přizpůsobení  ke sbírání 
různých druhů potravy.

Část trasy, kopírující tok Labe, končí u přístřešku 
s lavičkami, kde je možné nabrat síly na další 
putování. Zde se nacházejí dvě tabule, 
věnované místnímu lužnímu lesu, jehož část je 
chráněna jako přírodní památka Jiřina. Tabule 
vám prozradí, proč les v průběhu roku mění 
barvy, které jeho obyvatele nespatříte na první 
pohled a jaké funkce plní ve svém okolí.

Od přístřešku se vrátíte asi 100 metrů nazpátek  
a odbočíte po užší stezce šikmo doprava k lesu. 
Hned za okrajem se cesty dělí -  použijete cestu 
vpravo a pokračujete po ní, až dospějete k další 
křižovatce. Na ní se dáte znovu vpravo, po 200 
metrech minete odbočku a přibližně  po dalších 
60 metrech dorazíte k široké cestě, která vede 
od nedaleké louky s chatařskou osadou. V místě 
napojení opět zahnete doprava a půjdete dále, 
až se ocitnete mezi dvěma nevelkými lesními 
tůněmi. O jedné z nich se říká, že je bezedná. 
Proč tomu tak je, poodhalí tabule po pravé 
straně cesty. Také se zde netradiční formou 
představí zdejší stromy.

Ledňáček říční a detail jeho zobáku

 Lužní les u Tišic v jarním období

Lesák rumělkový


