
KLECANY – PRAVÝ HRADEC – 7. května 2022

DOPRAVA: autobusem MHD ze zastávky Metro Kobylisy do Klecan

DÉLKA TRASY: necelých 8 km

NÁROČNOST: náročnější trasa se dvěma výstupy, hůlky a svačinu s sebou

Na vycházku přišlo 20 zájemců. Z autobusu jsme vystoupili na zastávce Klecany-U kostela,
která  je  situována  mezi  kostelem  a  zámkem.  Zámek je  pěkně  zrekonstruovaný,  je
v soukromém vlastnictví a je nepřístupný. Historie tohoto objektu sahá pravděpodobně do
doby okolo roku 1309, ze kterého jsou o Klecanech první písemné zmínky.

Před  vchodem  do  zámeckého  areálu  jsme
udělali  startovní  foto  a  věnovali  se  dalším
zajímavým  objektům,  které  se  nachází
v tomto  místě.  Nejprve  jsme  si  prohlédli
barokní  sochu  Sv. Jana  Nepomuckého,
umístěnou v protilehlém parčíku. V blízkosti
sochy  sv.  Jana  Nepomuckého  je  umístěn
pomník  z roku 1894  k uctění  památky
kaplana  a  spisovatele Václava  Beneše
Třebízského.  Pomník  je  ve  tvaru více  než
3 m vysokého kříže s ukřižovaným Kristem
z dílny  Josefa  Myslbeka.  Pár  dalších  kroků
nás  zavedlo  k bráně  vedoucí  ke  kostelu  –
bohužel  zavřené. Klecanský kostel  je  zasvěcen Nanebevzetí  Panny Marie.  První  písemná
zmínka je z roku 1332. Původně gotická stavba byla přestavěna v barokním slohu.

Kostel  jsme  si  prohlédli  přes  nízkou zeď a
vydali  se  dolů,  po  historických Císařských
schodech,  směrem  k Třebízského  náměstí  a
dál okrajem města směrem na Černou skálu,
kde jsme poprvé pohlédli do údolí, v němž se
vine  řeka Vltava. Černá, též  Masarykova
skála, dostala  jméno  po  prvním
československém  prezidentovi  na  památku
jeho  návštěvy  tohoto  místa.  Uskutečnila  se
16. července  1920  a  připomíná  ji  pamětní
deska  umístěná  na  skále.  Každý  rok
v předvečer výročí narození Tomáše Garrique
Masaryka (7.3.1850 – 14.9.1937) se na tomto

místě koná vzpomínkový obřad. Asi po dalších pětistech metrech jsme došli na vyhlídku na
vrcholu strmé skály, kde je umístěn z daleka viditelný dřevěný kříž (Vyhlídka nad jezem).
Vyhlídka  nabízí  „letecký“  pohled  na  Klecánky,  Roztoky,  Vltavu  s jezem a  cesty  vedoucí
směrem k ZOO a ku Praze.

Z vyhlídky jsme pokračovali  po naučné stezce  (NS Za pírkem klecanského sokola)  a po
zelené TZ do Klecánek. Krátce jsme se prošli po asfaltové silnici a po té se vydali, po modře
značené  naučné  stezce  (NS), romantickou  pěšinou  mezi  dvěma skalními  hřbety,  směrem
k hradišti Pravý Hradec.
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Úzká prudce  stoupající  pěšina  nás  patřičně zahřála.  K prostoru  hradiště,  který je  zarostlý
vegetací a kde není nic zajímavého k vidění, jsme nešli. Pokračovali jsme lesními cestami až
na  lesní  planinku,  palouček,  zvaný Bebešovka.  Jedná se o další  místo,  které  v Klecanech
připomíná  dobu  působení Václava  Beneše  Třebízského.  Na  paloučku  je  umístěn  kříž
s ukřižovaným  Kristem a  cedulkou  na  připomínku  Třebízského.  Zde  jsme  si  odpočali  a
posílili se na zbytek cesty.

Naší další zastávkou bylo místo v Klecanském háji, zvané U Pyramidy. Jde o zděnou mohylu
zdob romantické úpravy Klecanského háje v druhé polovině 19. století. Podle ústního podání
je  zde pohřben oblíbený pes majitele  zámku,  v dalším lidovém podání se pod ní nachází
vchod  do  podzemních  chodeb,  které  mají  vést  až  pod Levý  Hradec. Cestou  vedoucí  po
vrstevnici jsme došli ke studánce, lesnímu jezírku, a na konci cesty jsme stanuli na vyhlídce
vysoko nad Vltavou. Opět úžasný panoramatický pohled na hluboké údolí Vltavy.

Když jsme se dostatečně potěšili pohledem na „vltavský kaňon“, vydali jsme se po značené
lesní  cestě NS a a  po  zelené  TZ dolů  do  Klecánek.  Cestou  jsme  se  ještě  zastavili
u kamenného, krásně klenutého, historického mostku. Potom již cílové foto a po krátkém
čekání na autobus domů do Prahy.

Honza Šiml
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