KRÁSNÁ LOUKA
Krásná louka na břehu řeky Jizery je záplavovým územím na západním okraji města MB. Má
plochu 10,9 ha. Leží pod úrovní hladiny stoleté vody, a tak byla v historii často zaplavována.
Naposledy byla celá pod vodou při velké povodni v roce 2000. Nyní už 20 let nebyla zcela
zatopená. Důvodem jsou pravděpodobně v důsledku klimatických změn chudší zimy s menším
množstvím sněhu, který neodtává najednou, ale postupně.
Díky zátopové oblasti tu v blízkosti vody nestojí žádné větší budovy. V letech 1985 – 1988 tu v
rámci svépomocné akce občanů vybudovali výstavní a dostihový komplex pro chovatele psů a
navážkou byl zvýšen terén chránící areál před zaplavením. Od roku 1992 se tu koná např.
mezinárodní výstava psů Interdog. Opodál se nachází i psí cvičiště. Dále tu stojí loděnice
vodních skautů, kde je možné si v létě za drobný poplatek zapůjčit kánoe i s vybavením a projet
se po Jizeře.
Krásná louka je i klidným místem pro procházky a také tu skoro pokaždé narazíte na sedící
rybáře. Teplé letní podvečery lákají obyvatele MB ke koupání v Jizeře, která má v posledních
letech čistou osvěžující vodu. Pro pohodlný vstup do vody slouží písčitá pláž. Po koupeli vás
možná přiláká volejbalové hřiště, a pokud vám při sportování vyhládne, můžete využít
připravená ohniště, rozdělat si oheň a připravit si nějakou dobrotu.
Travnatou plochu Krásné louky zhruba v půlce přetíná železniční trať vedoucí po navýšeném
terénu, ochranou před velkou vodou. Železnice je lemovaná alejí vzrostlých topolů. A takto
vypadala Krásná louka zhruba před sto lety….

VÍTE, ŽE…
… řeka Jizera dostala své jméno už v dávných dobách, kdy na našem území žili Keltové. „Isara
ahva“ znamenalo v jazyce Keltů bystrá řeka, bystřina.
…na mladoboleslavském okrese má řeka Jizera devět přítoků? Mohelku, Zábrdku, Bělou,
Rokytku a Strenický potok zprava, Žehrovku, Nedbalku, Kněžmostku a Klenici zleva.
… Jizera je zdrojem pitné vody pro Prahu? Upravuje se v Káraném.

