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Dnes, 26. června 2014, se rozhodlo o vzniku knížky, kterou dostane Jarka k šedesátinám. 
Bude to asi šest příběhů většinou nebo výhradně ze Slánska, v nichž bude zmínka o stavbách 
a dílech, které jsme podpořili, ale bude tam i vyprávění trochu jiné. Nakonec jsem ustou-
pil od první osoby čísla jednotného, aby se to úplně nezvrhlo, ale i tak se to snad dá číst. 

A příběhů je nakonec sedm.
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5

Knížka má mít úvod
Každý rok vycházejí v mnoha vydavatelstvích desít-

ky turistických průvodců, katalogů, map a doporučení, množí 
se jako reklamní letáky pěchované do schránek přičinlivými 
a od kusu placenými kolportéry a liší se od sebe často jen ji-
ným výřezem z fotografi e nebo přehozenými větami v textu. 
Najdete v nich kde přespat, kde se najíst, kde zaparkovat, kde 
je nějaká významná památka nebo kulturní akce. To všechno 
potřebují lidé, kteří mají na prohlídku města či jeho okolí den 
nebo pár hodin. Pro místního jsou takové texty někdy spíše do-
kladem, kam vede opisování a neznalost místních poměrů.

Obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední 
Čechy vydává od roku 2009 tematické knížky, v nichž odborníci 
ve spolupráci s profesionálními fotografy popisují a dokumentu-
jí minulost a současnost historických památek, hospodářských 
staveb a jiných zajímavých objektů v kraji, který zahrnuje celou 
oblast Slánska, část Kladenska, pár vsí od Kralup a sever bý-
valého okresu Praha-západ. Publikace mají jednotný formát, 
kvalitní úpravu a excelentní fotografi e, jen texty jsou poplatné 
autorům – někteří se víceméně suše omezují na faktografi i, jiní 
přidávají víc života.

Ale stejně něco chybělo.

Něco pro pěšáka, který chodí od vesnice k vesnici 
a zná nejen šest nejznámějších památek, kam chodí turisti, ale 

ví i to, kde něco rostlo před deseti lety, čí byl statek za první 
republiky, proč se tomu lesu říká U zabitého nebo kolik lidí žilo 
ve vesnici po revoluci… To se nedá napsat z příruček a bro-
žur, i když data a fakta se o důvěryhodné prameny opírat 
musí. Takové příběhy lidí a věcí se dají jen poznat osobně, 
na cestách a mezi lidmi.

Proč je těch příběhů sedm?

Není to odkaz na pohádky, kde se to sedmičkami 
hemží víc než v mariáši, ale na počet let, který má společnost 
Přemyslovské střední Čechy, jejíž logo najdete na obalu, šan-
ci pomáhat tomuto kusu země, aby vypadal o trochu lépe. 
Také dalších let je ve výhledu sedm, protože v Evropské unii 
jsou proti pětiletkám o dva roky dál.

Knížka není napsána v první osobě. Autor ví, že v prv-
ní osobě by vznikl text sice čtivý, ale byl by tak zaplněn od-
bočkami, odskoky a úlety, že by se pod nimi ztratil seriózní 
základ a možná i trasa. Takže z toho vznikl kříženec, kde má 
občas navrch seriózní text a občas nedostatečně potlačova-
né nápady kolemjdoucího. Ale kříženci jsou prý životaschop-
ní, a tak bude snad životaschopná i tahle knížka.

Tvrdí to i autorka některých fotografi í a souhlasí i její 
průvodce, první přemyslovský pes jménem Bíďa, a ten jakožto 
čistokrevný kříženec to musí vědět nejlíp.

Pozdeň a Líský
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Třetí prst natažené ruky
Kde začít naše putování Slánskem? Možná by bylo 

nejlepší vybrat neutrální půdu. Třeba nejzápadnější cíp Slán-
ska, který vypadá úplně jinak než většina tohoto kousku Čech. 
Najdete ho uprostřed lesů poblíž cesty, která spojuje ves Hříš-
kov a osadu Bor, příslušející k sousední vsi Milý. Ta úzká asfalt-
ka, po níž nejezdí auta, má asi osm kilometrů, většina z nich 
vede lesy a někde poblíž Boru se jí dotýká katastr nejzápadnější 
obce Slánska, Bílichova.

Kdo zná místní lesy, může to vzít od Boru po lesních 
cestách směrem na severovýchod, kdo nechce bloudit, pro-
jde obcí Milý a po dlouhém klesání skončí v Srbči, nevelké obci 
se starým, kdysi schwarzenberským statkem či spíše zámeč-
kem, kde dnes sídlí Společenství Dobromysl a pomáhá posti-
ženým lidem. V nejnižším bodě silnice, kousek pod hospodou 
zcela příhodně a historicky přesně nazvanou Na staré škole, 
překonává silnice potok, který na některých mapách najdete 
pod jménem Srbečský, na jiných už pod „defi nitivním“ jménem 
Bakovský. Pramen je ukryt asi o šest, sedm kilometrů na jiho-
západ v lesích Džbánu v nadmořské výšce skoro 500 metrů 
a v něm začíná svou čtyřicetikilometrovou cestu potok, do je-
hož povodí spadá kromě jihu odvádějícího vody do Knovízské-
ho potoka celé Slánsko. V Srbči je to ještě velmi čilá bystřina, 
ale brzy zleniví a doputuje, spojena s potoky z celého okolí, 
až k Vltavě. Můžete se po jejím toku vydat – ale bude to výlet 
na půl dne.

Hned za Srbčí se jméno potoka na mapách mění 
na Pozdeňský, podle obce, do které pak směřuje. Vysoká věž 
kostela Stětí sv. Jana Křtitele je vidět zdaleka a uvnitř obce 
nepřehlédnete ani světle zelenou nízkou budovu mateřské 
školy s krásným zázemím. Ostatně to mají děti v Pozdni a okol-
ních obcích i všude kolem svých domků. Taky tam neuvidíte 
zdemolované lavičky nebo sprejem vyzdobené čekárny a bu-
dovy. Ale neuvidíte tam ani početné zástupy turistů – a možná 
je to dobře.

Někde za Pozdní lesní romantika pomalu končí a kon-
čí tam i hranice přírodního parku Džbán. Začíná normální slán-
ská krajina, kde zelení jsou jen porosty kolem potoka a pár 
mezí, které přežily kolektivizaci. Poslední kus souvislého lesa je 
po pravém břehu potoka, který prochází rozlehlým Plchov-
ským rybníkem. Rybník byl vybudován poměrně nedávno 
(dokončen byl v roce 1980) jako zdroj vody pro zavlažování, 
i když ve středověku měl blíž u vsi svého předchůdce. Starý ryb-
ník sloužil původně jako zásobárna vody pro plchovský mlýn, 
později převzal roli vodního pohonu náhon od potoka. Mlýn 
už dávno zanikl, budova slouží jako obydlí a v krajině je vidět 
jen kanál pro vodu, kudy byla odváděna voda z mlýna. Až 
do Plchova má potok také slušný spád, v mapě najdete kótu 

260 metrů nadmořské výšky a v třiceti dalších kilometrech 
klesne tok k Vltavě už jen o sto metrů.

Malá obec Plchov má dlouhou historii a velmi živou 
současnost. Obec byla založena před bezmála 800 lety a vel-
kou část toho dlouhého času ji vlastnila církev. Do husitských 
válek drželi obec staroměstští křížovníci s červenou hvězdou 
a po roce 1614 pak svatovítská kapitula, která připojila Plchov 
k panství Třebíz a později Vraný. Oba církevní majitele při-
pomíná znak obce – zlatočerný štít je inspirován znakem praž-
ské kapituly a přes něj je položen symbol křížovníků s červe-
nou hvězdou.

Z plchovského mlýna, který stával vprostřed obce, 
se stal obyčejný obytný dům a ani z mlýnského zařízení skoro 
nic nezbylo. Zato jiná tradice je v Plchově živá. Tak živá, že si 
nejde představit Plchov bez ní. Sbor dobrovolných hasičů pa-
matuje konec 19. století, ale nikdy nešířil slávu obce tak jako 
nyní. Ve vsi, která má včetně batolat a kmetů necelých 200 
obyvatel, je 70 aktivních členů hasičského sboru a soutěžní 
družstva sklízejí úspěchy v soupeření se sbory velkých měst. 
Hasiči jsou pochopitelně vidět při všem, co se v obci děje, jak 
by ne, když k nim patří skoro z každé rodiny někdo, a mají urči-
tě i zásluhu na tom, jak utěšeně vypadá obec. Kdyby někdo 
dokázal z návsi vymazat jako ve photoshopu jeden zanedba-
ný statek, mohla by se plchovská náves vyjímat v propagač-
ních katalozích krás českého venkova.

Kousek od Plchova po proudu jsou Kvílice. Dnes 
v nich žije necelá stovka duší, minulost byla ovšem mnohem 
slavnější a naštěstí se z ní uchovalo hodně do dnešních dnů. 
V Kvílicích je v sousedství kostela sv. Víta patrně nejstarší z dře-
věných zvonic Slánska, která svolávala vesničany snad už 
v 16. století. Z jejích tří zvonů zůstal jediný, dva padly v roce 
1917 jako surovina pro vojsko. Historicky cenná je i budova 
fary. Ani ta neosiřela a sídlí v ní dnes Archeologický ústav 
Akademie věd ČR, který opravuje i památnou sýpku v areálu 
fary. A v téhle nepatrné obci je i škola. Už přes 200 let. Nyní je 
to spádová škola pro patnáct sousedních vesnic, úplná deví-
tiletka, do níž chodí víc dětí, než mají Kvílice obyvatel. Starou 
budovu (kde je nyní obecní úřad) opustila, sídlí v sousedním 
moderním nízkém pavilónu, ale tradice je zachována – a do-
kud má obec školu, nezanikne.

Pod správu Kvílic patřily jistou dobu i dvě další malé 
vsi po proudu Bakovského potoka, Kutrovice a Neprobylice. 
Kutrovice znali před několika desetiletími všichni, kdo jezdili 
„starou sedmičkou“ ze Slaného do Loun, protože zdejší kopec 
dal zabrat koním pod kapotou, natožpak svalům cyklisty. Be-
tonový most přes údolí Bakovského potoka zbavil obec v dolí-
ku proudů aut, ticho ovšem nevrátil. Také Kutrovice měly kdysi 
mlýn, dnes nepřístupný. A i tato obec má činný dobrovolný 
hasičský sbor, který má nově opravenou zbrojnici a neuvěři-
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Most v Královicích
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telných 58 členů (což je polovina všech obyvatel), jejichž druž-
stva vozí poháry ze soutěží a samozřejmě zasahují všude, kam 
přilétne červený kohout.

Sousední Neprobylice mají obrovskou náves se starou, 
zdálky viditelnými třemi zvony dodnes vybavenou dřevěnou 
zvonicí. Zvonice je sice již jen replikou té původní a je třeba 
proti té kvílické malá, zato může znít souzvukem tří zvonů, které 
unikly všem válečným a znárodňovacím pohromám. Na dru-
hém konci obce je v kopci ukryt za stromy kostel sv. Ducha, 
také následník kostela původního, který stál ovšem v sousedství 
dřevěné zvonice. Jeho dobrý vnější stav pohříchu kontrastuje 
se zničeným interiérem.

Z Neprobylic do sousedních Královic to pěšák může 
vzít zkratkou podle Bakovského potoka, vylepšenou do podo-
by koňské stezky. Také potok je velmi ohleduplně upravován, 
právě poblíž nové stezky vznikly tři rybníčky a přibylo stromů. 
Potok poháněl kdysi dva mlýny, jeden přímo v obci a druhý 
umístěný východně od Královic na samotě zvané V Lužci. Lu-
žecký mlýn sice také v meziválečném období zanikl, ale slávu 
jeho jména šířilo po kraji vynikající smyčcové kvarteto, které 
vzniklo v roce 1964 a dalo si jméno Lužecké.

V Královicích je také jeden z mála zachráněných 
špýcharů v kraji. Poměrně malou budovu zrekonstruovali noví 
majitelé a od roku 2012 vypadá stavba skoro stejně jako na his-
torických fotografi ích. Mnohem hůř se vede pískovcovému 
mostu přes Bakovský potok se sochami sv. Václava a sv. Jana 
Nepomuckého, který už dlouho čeká na důkladnou opravu. 
V červenci 2013 byl po mimořádné technické prohlídce pro 
dopravu aut uzavřen a později provizorně „nastaven“ želez-
nou konstrukcí. A co ještě Královice nabízejí? Prostornou obec-
ní hospodu, která je skutečným srdcem společenského života. 
A hlavně aleje. Zatím jsou ty stovky stromků a stromů, které 
vyprovázejí všechny cesty z Královic až na hranice katastru, 
ještě malé, ale jednou budou Královičtí vzpomínat, že od po-
čátku 21. století se jejich ves stala zelenou oázou v holém kraji. 
Na soutěž Vesnice roku mají sice různí lidé různé názory, Královi-
ce však k stuze za spolupráci se zemědělci a k té druhé, za péči 
o zeleň, přišly určitě právem.

Za Královicemi se údolí Bakovského potoka zužuje 
a kdo jel na kole někdy po silničce „napříč“ údolím do sou-
sedního Drchkova (části Dřínova), musel do kopce hodně po-
ctivě šlapat. Do Drchkova se z Královic dostanete ale i podle 
potoka, cesta je vzorně upravená a okolí má na královickém 
katastru podobu bezmála zámeckého parku.

Z Drchkova do sousedního Bakova je to pro pěšáka 
horší. Cesta podle potoka se mění po dešti v bažinatou strou-
hu a cesty, které jsou i na nových mapách vyznačeny sever-
něji, jsou buď jen pozůstatky mezí, anebo jsou zarostlé trávou 
po kolena.

Bakov dal potoku jméno a byla to kdysi poměrně vel-
ká obec, zato dnes nemá ani radnici. Ve vsi pozvolna chátrá 
renesanční tvrz a pohled na nedávno opravenou a už zase 
vytlučenou kapličku ukazuje, že v Bakově si na ty ruiny nějak 
potrpí. Bakov je přímou, za sucha poměrně slušnou a příjem-
ně zastíněnou polní cestou spojen se svou „střediskovou“ obcí 
Beřovicemi, které jsou známy v současnosti hlavně osmnácti-
jamkovým golfovým hřištěm, v minulosti ji znali všichni výrobci 
porcelánu jako místo, kde se těžil kvalitní kaolín. 

Před Beřovicemi přibírá Bakovský potok zprava po-
tok Byseňský a po průchodu vsí směřuje k Hobšovickému ryb-
níku, jehož plocha je skoro deset hektarů a přiléhá k němu 
chráněné území rákosí s hnízdištěm mnoha druhů ptáků. Ko-
lem rybníka po cestě přijdete do Hobšovic, k nimž patří ješ-
tě poměrně odlehlé Skůry a Křovice. Ve vlastní obci narazíte 
na dnes už skoro vzácnou silnici ze žulových kostek, což zcela 
odpovídá staré historii obce, o níž jsou záznamy už z konce 
12. století. Nejnápadnější stavba, kostel sv. Václava, byla 
s velkým přispěním peněz z obecní pokladny v roce 2002 kva-
litně zrekonstruována, a dochovaly se i hospodářské stavby 
v centru vesnice.

Když vyjdete nad Hobšovice, uvidíte už před sebou 
špičku kostela sv. Barbory v Nabdíně. Kolem silnice vede Ba-
kovský potok, který se pod vsí střetává se Zlonickým potokem 
přitékajícím od severozápadu a společně pak míří k Velva-
rům. Cestou do města potkáte nejdřív divoký porost v mís-
tech, kde kdysi bývaly rybníky, a pak jediný velvarský pozůs-
tatek rybníkářské slávy, zrekonstruovaný Malovarský rybník. Je 
napájen náhonem vodou z Červeného potoka, který se před 
Podhorním mlýnem vlévá do Bakovského. Pokud chcete sle-

Drchkov
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Cesta od Dolína k Hobšovicům
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dovat Bakovský potok na jeho cestě až do konce, vyplatí se 
projít středem města kolem kostela sv. Kateřiny a přes kočičí 
hlavy na náměstí se vydat po zelené značce Chržínskou ulicí. 
Po levé ruce zůstane jeden ze zachovalých dokladů předvá-
lečného opevnění, „řopík“, který v seznamech fi guruje pod 
značkou A-1/48/A-140Z – Velvary, a pak máte na vybranou. 
Po silnici zajít do obce Uhy, kde je nenápadný zámek z doby 
Kinských, vlastně administrativní budova, která svému účelu 
sloužila v 18. a 19. století a většinou se o ní mluví jako o dvo-
ře, a krásně opravená socha sv. Jana Nepomuckého, anebo 
následovat zelenou značku, která postupuje k pásmu rákosu 
a rybníků. Mezi Budihostickým a Chržínským rybníkem protéká 
potok, pak se vyhýbá návrší, na kterém je obec Chržín s ná-
padným a zdaleka viditelným kostelem sv. Klimenta, a míří 
k Sazené. Chržínský kostel s obcí pod kopcem byl zobrazen 
na mnoha fotografi ích a obrazech a Chržínu se prý říkalo Čes-
ký Betlém.

Sazená je poslední obcí Slánska na Bakovském poto-
ce, stará je obec, doložená koncem 13. století, a ještě mnohem 
starší je osídlení kraje, jak dokládá hradiště na kopci na sever 
od obce. Dominantou vesnice je kamenný most přes Bakov-

ský potok z 16. století se sochami sv. Jana Nepomuckého, 
sv. Josefa s Ježíškem a Kalvárie, posledními sochami, které 
zůstaly z původních šesti. Samotný most, ač je veden jako 
památka, je v nedobrém stavu a trpí těžkou dopravou. Hos-
podářské budovy, pamatující vesměs největší rozkvět obce 
v polovině 18. století, jsou naopak udržovány, na návsi byl 
znovu vztyčen sloup s Pannou Marií (jako kopie původního) 
a jednoduchá zvonička a rekonstruované barokní stavení 
bývalého mlýna jsou ozdobou obce. Opravena a zájemcům 
přístupná je i atypická pevnost z linie předválečného opev-
nění, kde bylo zřízeno skromné muzeum.

Za Sazenou obchází Bakovský potok ještě Novou Ves 
a jeho klidný proud mizí ve Vltavě. Na mapě vypadá dolní 
část spojeného proudu potoků slánského kraje jako ruka, je-
jímiž čtyřmi prsty jsou Vranský, Zlonický, Bakovský a Červený 
potok. Společně s pátým, Knovízským, který se v dolní čás-
ti odklání a těsně před Vltavou vlévá do Zákolanského, vy-
tvářely miliony let podobu krajiny, staletí dávaly sílu mlýnům 
a vodu zelinářským zahradám a sadům. Dnes se hlavně záslu-
hou čištění odpadních vod vrací život i do nich, jako příslib, že 
si jich příští generace budou vážit stejně jako naši předkové.

Chržín
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Údolí, kterým už nejezdí vlak
Není v Čechách mnoho potoků a řek, které mají tak 

věhlasné rodiště. Jak to ve skutečnosti bylo s kněžnou Libuší, 
zda vůbec byla a jak byl založen knížecí přemyslovský rod, to 
věděl jediný člověk: bulvární středověký kronikář a autor jed-
noho z nejúspěšnějších českých bestsellerů Václav Hájek z Li-
bočan, a ten je už skoro pět století po smrti. Ani zápisky kanov-
níka Kosmase, ani Hájkovy fantazie však nemění nic na tom, že 
na místě, kde je dnes kostel sv. Jiří a pod ním město Libušín, žili 
opravdu už brzy po svém příchodu do Čech, někdy v 6. nebo 
v 7. století, Slované, a o něco později, v dobách, kdy se báje 
mění v historicky podložená svědectví, zde založili pevné hra-
diště. A založili ho zde nejen proto, že je to místo strategicky 
dobře položené a po opevnění nesnadno dobyvatelné, ale 
jistě i proto, že blízko pramení potok. Ten potok se dnes na ma-
pách označuje nejčastěji jako Knovízský, ale mnohde, hlavně 
na starších mapách, najdete pro něj i jméno podle pramene – 
Svatojirský (nebo také Svatojiřský). A právě jeho asi 23 kilometrů 
dlouhou cestu na severovýchod cestu budeme sledovat.

K někdejšímu hradišti, kde dnes stojí kostel sv. Jiří 
a v jeho sousedství šestiboká dřevěná zvonice, se dostanete 
z mnoha stran. Vede k ní zelená turistická značka ze Srb, na-
vazující žlutá z Kladna-Rozdělova a od kostela míří pak dolů 
do města Libušín. Staří Slované netušili, ba ani kronikář Hájek 
nevymyslel, že hned vedle hradiště je pod zemí černý hořla-
vý kámen, a to v takovém množství, že se tu jednou hluboko 
zavrtají těžní šachty a tisíce tun uhlí budou od roku 1896 z Dolu 
Schōller, kterému pak bylo přikázáno jméno Nejedlý a poté vy-
lepšeno na Klement Gottwald, a který do osudného výbuchu 
29. listopadu 2001 nakonec nesl neutrální označení Důl Kladno, 
rozváženy po celé zemi. Pozůstatky dolu, který po katastrofě 
už nespustil stroje, nese dnes ceduli Důl Libušín a okolí zarůstá 
zdravým lesem, pod nímž zmizel už dávno uhelný prach.

Samotný areál kostela přivítá pěšáka mířícího od šach-
ty svou vlídnější tváří: opravenou stranou kostela a nedávno 
rekonstruovanou zvonicí. Kostel stál na tomto místě už snad 
od 10. století, mnohokrát byl přestaven a tisíckrát navštěvován 
jako poutní místo, v posledních desetiletích pak častěji jako cíl 
zlodějů. Smutný nápis na vchodu, upozorňující případné další 
vetřelce na to, že uvnitř už není co ukrást, je krutě pravdivý.

Zvonice je o půl tisíciletí mladší a v roce 2012 prošla 
generálkou od základny až po šindelovou střechu. Kdysi měla 
dva zvony, jeden zmizel údajně ve válečné rekvizici v roce 
1917, druhý v rukou novodobých lapků v roce 1996. Na nový 
zvon je vypsána sbírka, tak snad bude mít lepší osud.

Ke kostelu a hradišti dnes neproudí tisíce lidí jako 
kdysi – s jednou výjimkou. Pravidelně po svátku všech Jirků 
a Jiříků se koná dole pod hradištěm středověká bitva. Šermíři 

a přátelé historických bitev a turnajů se sjíždějí z celé země, 
aby věrně napodobili, jak se ve středověku utkávali naši před-
kové. Kromě bitvy se v ten den odehrávají i rytířské turnaje, 
k vidění je kumšt starých řemesel i středověké kuchyně. Pokud 
byste putovali od zvonice dolů v jinou dobu a zaslechli přesto 
nelidský řev, pak jde o bitvu na fotbalovém poli a obráncem 
domácí tvrze je místní SK Baník. Jinak dojdete v klidu a téměř 
tichu až do sídla, které nese jméno po legendární kněžně.

Libušín byl před třiceti lety špinavé, zaprášené a do-
žívající město. To neukazují jen černobílé fotografi e z těch let, 
to poznal na svých rukách a plících každý, kdo tam přišel 
nebo přijel. Dnes vítá hosty městečko uprostřed lesů, jen ten 
kostel sv. Prokopa vyhlíží stále trochu pochmurně. Historických 
krás ani urbanistického veledíla se v třítisícovém městě nedo-
čkáte, na to v překotně rostoucích havířských osadách nebyl 
čas. Ale opraveno bylo už mnoho a možná se nějak zaplní 

Libušínská bitva

Důl Schöller
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i veliká náves či vlastně od roku 1919 náměstí. Pokud natrefíte 
u kostela na žlutou značku a vydáte se po ní, brzy opustíte 
město, minete dva někdejší mlýny a po pár stovkách metrů 
uvidíte jakousi trať. Sestava průvodců pro naše další putování 
je tím kompletní. Ten potůček, který opravdu tak blízko od pra-
mene táhl kdysi dva mlýny, je počátek Knovízského potoka, 
a trať je posledním živým dokladem, že skoro celým údolím 
jezdily vlaky. První nákladní vlak projel po trati spojující Klad-
no-Dubí a stanici, která se původně měla jmenovat Smečno 
a nakonec nesla název Vinařice, už v roce 1856. O třicet let 
později byly novou tratí propojeny Vinařice (ve skutečnosti 
spíš Třebichovice) s rychle rostoucím železničním uzlem Kra-
lupy nad Vltavou. Nejlepší léta trati ukončila výstavba spojky 
mezi Zvoleněvsí a Podlešínem v roce 1922, po níž byl hlavní tah 
přesměrován z Kralup nad Vltavou přes Zvoleněves na Slaný, 
zatímco úsek ze Zvoleněvsi ke Kladnu se stal lokální tratí. Dlou-
ho držel trať zvoleněveský cukrovar, když byla po roce 1970 
doprava řepy po dráze ukončena, trať skomírala až do roku 
1982, kdy byla uzavřena. Jedinou částí, která se naopak (po-
dle vročení na pražcích v roce 1986) dočkala dokonce re-
novace, byl kousek z Kladna-Dubí do Vinařic. Jezdí se tam 
sice nejvýš třicítkou a podle mírně rezavých kolejí zřídka, ale 
v někdejší stanici Vinařice zbudovaly České dráhy sklad stát-
ních hmotných rezerv, a tak se asi ani kolejí hned tak zbavo-
vat nebudou.

Podle trati vede málo frekventovaná silnice a hlavně 
její horní úsek kolem místa zvaného Tuhaň vůbec nevypadá 
na to, že pár kilometrů odtud bušilo ocelové srdce republiky 
a z podzemí mizely milióny tun uhlí. Silnici vroubí mohutné vrby, 
z druhé strany se k ní táhne les a klid narušuje jen občas střelba 
z nedaleké sportovní střelnice. A až dojdete k bývalé stanici 
Vinařice, ohrazené dnes vysokým plotem a opatřené varov-
nými tabulkami a pozornými hafany, podívejte se přímo před 
sebe. I ten od údolí se strmě zvedající kopec naproti byl ještě 
před třiceti lety napůl holý a nevlídný, zato dnes obrůstá, zele-
ná a huňatí stejně jako celé Kladensko. Odnepaměti se té tře-
tihorní sopce, která už dávno spí poctivým knížecím spánkem, 
říká Vinařická hora a žlutá značka od Libušína vede až na její 
rozeklaný vrchol, odkud je vidět česká kotlina od jedněch 
pohraničních hor ke druhým. Lepší rozhled v širokém okolí 
nenajdete. A botanikové i všichni, kdo mají rádi první jarní kvě-
ty, se na úpatí kopce, v chráněné lokalitě Třebichovická olšin-
ka, mohou každým rokem potěšit záplavou bledulí. Mimocho-
dem – ty bledule má obec Třebichovice i ve znaku.

Za někdejší stanicí Vinařice koleje končí. Jen občas se 
jejich pozůstatky cestou podle potoka, který protéká pod kop-
cem a při průchodu Třebichovicemi taky na čas mizí z dohle-
du, ještě objevovat a připomínat časy, kdy se tudy vozilo uhlí, 
cukrová řepa a cestující.

Třebichovice jsou dlouhá obec natažená v řadě 
podle silnice spojující Kladno, Vinařice a Slaný a podle její 
odbočky ke Smečnu, s přirůstající novými domky na dolním 
konci. Silnici je v některých místech mezi domky trochu těsno 
a prach z ní dopadá i na hezky opravenou místní kapličku. 
Hlavní tah míří na dolním konci obce na Hrdlív a do údolí od-
bočuje silnice na Pchery. Na ní se za čtvrthodinku chůze ob-
jeví pár domků, před kterými je cedule Saky.

Saky byly samostatnou obcí jen za dob předválečné 
republiky a pak ještě do roku 1961. Dnešní návštěvník sotva 
pochopí, že ve stejných pár domcích, které tam vidí dnes, žilo 
v roce 1920 podle sčítání 135 obyvatel. Dnes jsou jich asi dvě 
desítky. Po roce 1961 byly Saky připojeny pod Pchery a dnes 
jsou částí Třebichovic.

V Sakách byly kdysi i dva mlýny, jeden je přímo ve vsi 
(čp. 10), druhý na samotě asi půl kilometru po proudu po-
toka. Oba pracovaly ještě ve dvacátém století, dolní, zvaný 
Podhajský, dokonce až do roku 1943, a obě usedlosti dnes 
slouží jako obydlí. Když projdete do půlky vršku v obci, objeví 
se v silnici stopy po kolejích. Ta jasanová houšť nalevo byla 
kdysi drážním tělesem a vpravo těsně nad přejezdem byla 
zastávka, dokonce i novější betonový chodník k ní se ucho-
val. Kousek nad přejezdem uvidíte kapličku. Stojí tu asi dvě 
stovky let, široce a pevně rozkročena nad návsí jako selka, 
která odnosila šest dětí a na zádech tuny obilí, a svítí novou 
omítkou a taškami na střeše. Před pár lety byla na spadnutí. 
Voda stékající do vsi, špatně izolované stěny a půda nasá-
vající vlhkost zdola narušily zdivo a objevily se široké praskliny. 
Důkladná oprava přišla včas a dnes kaplička shlíží na upra-
venou náves i rekonstruovanou zemědělskou usedlost pod ní. 
A klid už neruší ani slepice. Hned za kopečkem byla deseti-
letí totiž drůbežárna, hlídaná psem pobíhajícím na dlouhém 
silném drátu, v níž nosnice v dobách pětiletek hlásily plnění 
plánu a úplně stejně kdákaly ještě donedávna. Živočišná vel-
kovýrobna osiřela a snad se časem najde movitý dobrodinec 
nebo červený kohout, aby tu ošklivost odstranil.

Asi kilometr pak vlak věrně sledoval silnici. Občas 
jsou vidět pražce, někde kus sloupu, o zbytek drážního tělesa 
se postaraly jasany a olše. Zastávku, která stála kousek od os-
tré zatáčky vpravo na Pchery, už ani nepoznáte. Je z ní nor-
mální rodinný domek.

Dál od silnice začíná země rákosu. První kousek, který 
se vetřelci podařilo ovládnout, byl už nad Saky, ale s plnou 
silou se rozvinul v Podhajku. Kdysi tu bývalo prosperující za-
hradnictví, a jak by ne, když voda je všude na hloubku rýče. 
Pak přišli mistři vysokých sklizní a poněkud pozdě pochopili, že 
o půdu je třeba se také starat. Někdy v šedesátých letech se 
pokusili po sovětském vzoru o melioraci, ale jaksi se to nepo-
vedlo a o zbytek se postaraly rákos a olše. Také cesta Podhaj-
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kem nebyla od dob, kdy začal zarůstat železniční násep (a to 
bylo už taky od šedesátých let), na letní střevíce. V dobře stí-
něných místech se cesta z Jemník k pcherské zastávce zbavila 
louží jen v dobách největšího letního sucha a dnes, kdy cesta 
už takřka neslouží svému účelu, je schůdná jen s velkou opatr-
ností. Co je pod listím, pěšák netuší, ale pokud je to bláto, tak 
to brzy pozná, v lepším případě jen na botách a ponožkách.

Kousek před obcí Jemníky přibírá Knovízský potok pří-
tok z Hrdlíva a ještě před soutokem se od něj odděloval dlou-
hý horní náhon k jemnickému mlýnu. Náhon byl později zcela 
zavezen skládkou a poznají ho jen místní, ale ta první usedlost, 
kterou potkáte po cestě blátivým Podhajkem v Jemníkách, je 
opravdu někdejší mlýn, dokonce i vantroky jsou před ním v pě-
šině mířící dolů do vsi dobře vidět.

Hned proti mlýnu byla zastávka vlaku a za ní další oby-
čejná cesta. Kdo se chtěl vyhnout blátu v Podhajku, mohl zkusit 
cestu do Pcher přes kopec, ale jistý úspěch měl pouze trak-
torista. Balanc v hlubokých korytech od kol v prudkém stou-
pání zvládali jen nejzdatnější majitelé škodovek nebo žigulíků 
a naprostá většina volila radši objížďku přes Knovíz. Dnes tudy 
vede silnice, která je vlastně nejpřímější spojnicí měst Kladno 
a Slaný, přes Knovízský potok přechází novým mostem a míří 
do vsi Jemníky. Kdoví, jak se na tu změnu dívá obrovská, i když 
už prosychající stodvacetiletá bříza u domu sousedícího s mlý-
nem, zda trochu nelituje toho, že u ní končil civilizovaný svět, 
a co říká té ještě mnohem větší změně kilometr za vsí. Tam už 
skoro třicet let protíná údolí mostem nová čtyřproudá rychlostní 
komunikace, která osvobodila obce na staré přetížené silnici 
číslo 7. Údolí kolem potoka zarostlo rákosem a náletovým hou-
štím, drážní násep v něm skoro zmizel a podle potoka si lidé 
vyšlapali novou cestu. Opouští Jemníky kolem stále osídleného 
kravína ze šedesátých let, podchází přemostění i potok a končí 
v místech, kde bylo kdysi knovízské nádraží.

Obec, která dala jméno potoku a také tři tisíce let sta-
ré kultuře, jejíž pozůstatky se našly na jejím katastru, by se klid-
ně mohla zúčastnit soutěže Vesnice roku. Je to ves upravená, 
bez zřícenin a opuštěných stavení, s mateřskou školou a novým 
osvětlením kolem staré hlavní silnice – ale hlavně by byla bez-
konkurenčním aspirantem na diplom pro obec s nejzelenější 
bání kostela. Brčálová zeleň kostela Všech svatých neztrácí ani 
po letech nic ze své síly a mohla by sloužit i jako orientační bod 
pro obyvatele hřbitova, kdyby se vydali před kohoutím kokrhá-
ním na obchůzku. Báň je výborně vidět z nové dálnice a mezi 
motoristy má stejnou proslulost jako tradiční závody do vrchu, 
při nichž vyrážejí veteráni z knovízské návsi do táhlého stoupá-
ní staré „sedmičky“ k Brandýsku. Třetí mezi motoristy proslulou 
místní adresou je restaurace na slánském konci vesnice. Zlaté 
časy prožívala před otevřením nové silnice, kdy do sklenic tekl 
jubilejní „čtyřsetletý“ krušovický ležák a na parkovišti u silnice se 

řadily kamióny z celého kraje. Pak to s motorestem šlo od de-
seti k pěti a snad i od pěti k jedné, měnili se vlastníci a pro-
vozovatelé, až ten současný podle místních táhne hospodu 
zase nahoru. A je to vidět i na parkovišti, i když se na něj musí 
sjíždět z nové silnice.

Poslední knovízskou stavbou na další cestě údolím 
k Podlešínu je čistírna odpadních vod. Ještě o tom nepadla 
zmínka: před třiceti lety měl potok víc vody, občas se do něj 
vypouštěly i vody ze šachet, teď má zase mnohem víc života 
a patnácti, dvaceti centimetry vody je vidět každý kamínek 
na dně.

Knovíz, závody veteránů do vrchu

Knovíz, kostel Všech svatých s nejzelenější bání v Čechách
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Tak jako by Knovíz mohla kandidovat na obec s nejze-
lenější bání kostela, tak by řada vrb mohla uspět v klání o pa-
mátnou alej. Staré, rozevřené vrby, některé obrůstající z posled-
ních výhonů, jiné ještě při síle, nemají eleganci mohutných alejí 
dubů nebo lip, ale jsou živou kronikou země. Důstojným pro-
tějškem jsou jim na druhé straně silnice prastaré hrušně dnes již 
nepěstovaných odrůd, za nimiž za plotem začínají nové sady, 
jejichž zásluhou dostalo pusté Slánsko v posledních desetiletích 
aspoň trochu zeleně.

Dráha vedla mezi Knovízí a Podlešínem pod lesíkem 
daleko od silnice a se silnicí i potokem se sblížila na konci pole 
s nápadně červenohnědou barvou před viaduktem, po němž 
vede jiná trať – z Podlešína na Slaný. Vede po jeho pěti de-
set metrů širokých obloucích už sto jednačtyřicet let a viadukt 
stojí stále pevně a nedotčeně jako v roce 1873, kdy jej jako 
jednu ze čtyř velkých mostních staveb Buštěhradské dráhy 
během necelého roku postavili. Kamenné jádro stavby a pís-
kovcové obklady drží bez jediné větší opravy. Rychlost stavby 
na dnešní poměry neuvěřitelná a odolnost díla při pohledu 
třeba na mosty dvacet let starého slánského silničního okruhu 
takřka zázračná.

Malá obec Podlešín měla od roku 1886 dvě zastáv-
ky. Dolní, tehdy zcela novou, na trati ze Zvoleněvsi do Kladna 
Dubí, a horní nádraží na trati ze Smíchova do Slaného a Loun. 
O dolní zastávku přišla před třiceti lety, ale trasa dolní trati je 
na průjezdu obcí velmi dobře patrná a kousek za vsí se mění 
v cestu a později dokonce v upravenou cyklostezku.

Za Podlešínem zase začíná vládnout údolí rákos a jeho 
dlouhé pole se táhne až k rybníku, kterému Zvoleněveští říkají 
Otrok. V osmdesátých letech si právě jižní svah údolí mezi Pod-
lešínem a Zvoleněvsí vybrali tehdejší mocipáni jak ideální místo 
pro vybudování protiletadlové základny. Pod hlavní budovou 
je několikapatrový systém s plochou 5 500 čtverečních metrů, 
který sloužil jako velitelské stanoviště 71. protiletadlové brigády 
až do summitu NATO v roce 2002, kdy byla zrušena protileta-
dlová obrany Prahy. Velká část velitelských prostor byla nyní 
zásluhou občanského sdružení Bunkr zpřístupněna veřejnosti. 
Rozsáhlý areál dalších staveb přešel do vlastnictví dobrovolné-
ho svazku obcí Terra prosperita, jemuž se po mnohaletém úsilí 
podařilo sehnat kupce.

Obec Zvoleněves proslavily cukrovar a dráha. Jako 
železniční uzel začalo nádraží fungovat od roku 1992 a až 
do ukončení provozu tratě na Kladno-Dubí bylo pro většinu 
vlaků konečnou stanicí.

Cukrovar má delší historii a měl i delší život. Založen byl 
v roce 1859 a po několika modernizacích byl už na přelomu 
19. a 20. století největší v monarchii. Zpracovával 100 tisíc tun 
řepy. Po požáru v roce 1922 byl postaven vlastně nový závod, 
v té době jeden z nejmodernějších v Evropě. Zařízení sloužilo až 

do šedesátých let, pak byl cukrovar postupně modernizován. 
Konec plně provozuschopné fi rmy v roce 2001 byl, stejně jako 
řady jiných českých cukrovarů, krutou daní za zavedení kvót 
a regulace trhu s cukrem. V roce 1990 bylo na území České 
republiky 48 cukrovarů, v roce 2013 sedm, byť s kapacitou 
zpracování dosahující skoro poloviny těch někdejších 48. As-
poň část rozlehlého areálu cukrovaru využívá nyní několik fi -
rem, větší část ovšem stále na správce čeká a v dnešní termi-
nologii je označována slovem brownfi eld. To je slušné slovo.

Ze Zvoleněvsi dál do Kralup „slánské“ či „lounské“ 
vlaky jezdí, a i když se motoráky sunou z Kralup až do Pod-
lešína nejvýš padesátkou a klikatá trať na severozápad ne-
může rychlostí konkurovat autobusům, trati č. 110 zánik roz-
hodně nehrozí.

Údolí Zvoleněvsí samozřejmě nekončí, jen se ještě 
více doširoka rozevírá a jeho středem se pomalu valí vody 
Knovízského potoka. Protékají postupně Kamenným Mostem, 
Neuměřicemi a za Olovnicí dostávají zprava posilu ze Slatin-
ského potoka. Kdysi poháněly několik mlýnů (kromě těch, 
o nichž už padla zmínka, byly v Knovízi, Podlešíně, Zvoleněv-
si, Kamenném Mostě a Olovnici), dnes jsou z nich většinou 
stavení a jen olovnický ožívá prodejními výstavami. Rákos 
prorůstá oba břehy potoka v šířce mnoha desítek metrů až 
k rybníkům u Zeměch, které jsou už třicet let poněkud odleh-
lou součástí města Kralupy nad Vltavou.

Knovízskému potoku není dopřáno předat vody pří-
mo Vltavě. Asi kilometr před ústím je pohlcen mohutným po-
tokem Zákolanským a společně míří širokým vybetonovaným 
korytem poblíž kralupského mostu až do řeky.

Podlešínská jehla
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Zlonice, kostel Nanebevzetí Panny Marie. Tady se Dvořák učil hrát na varhany. Ta původní skříň tam ještě je. (foto Ivo Horňák)
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Žák Dvořák se vrací domů
Dodnes se badatelé a životopisci Antonína Dvořá-

ka přou o to, proč dvanáctiletý syn nelahozeveského řezníka 
vůbec do Zlonic v roce 1853 přišel. Ale hudba tím důvodem 
rozhodně nebyla. Každopádně ve staré škole u vynikajícího 
pedagoga a muzikanta Antonína Liehmanna se za čtyři roky 
mladý Dvořák naučil základy toho, čím proslavil Čechy po 
celém světě.

Početná rodina Dvořáků se za synem přistěhovala 
z upadající živnosti už po dvou letech a sotva někdo dohledá, 
zda, kolikrát a kudy se šel dvanáctiletý či třináctiletý kluk po-
dívat domů. Ale připusťme, že se někdy takhle vydal a že by 
šel nyní, v roce 2014. Mimochodem – před těmi sto šedesáti 
lety měly Zlonice stejně obyvatel (přes 2000) jako dnes a stá-
ly samozřejmě všechny památné stavby, jimiž se může městys 
pyšnit: nádherný kostel Nanebevzetí Panny Marie, Dvořákův 
památník (v budově starého špitálu, skoro naproti staré škole, 
kam žák Dvořák kdysi chodil), zámek, fara, boží muka nebo 
několik soch světců. Jen byly ty stavby a umělecká díla asi vět-
šinou v lepším stavu, než v jakém jsou dnes.

Kudy ze Zlonic? Cest vedlo podle Zlonického potoka 
po proudu asi víc, i dnes je několik možností, jak se dostat k Vel-
varům. Tak můžeme vybrat třeba tu, která odbočuje z hlavní 
zlonické ulice (Dvořákovy, jak jinak) vpravo hned za mostem 
přes potok. Je to cesta možná nejkratší – a hned na jejím za-
čátku jsou vysazeny moruše, stromy dnes bůhvíproč opomí-
jené. Zlonice jsou rozvětvená rodina. Pod jednu střechu patří 
vedle samotných Zlonic ještě Břešťany, Tmáň, Lisovice a Vyší-
nek. Cesta s morušemi na začátku směřuje nejdřív do největ-
ší z přidružených vsí – do Břešťan. Sama obecní část vypadá 
úhledně, ale než se k ní pěšák dostane, uvidí věci, které mu 
zkazí náladu na mnoho dalších kilometrů.

Mezi Zlonicemi a Břešťany vyrůstal v devadesátých le-
tech minulého století rozsáhlý průmyslový areál. Vyrůstal – leč 
nedorostl. Došly peníze a zůstalo torzo. Takřka nezničitelné. Ja-
sany, javory a břízy si poradí s kdejakou ruinou, také tento areál 
už proměnily v nekonečnou prolézačku a divoký les, na mno-
hatunové monolity železobetonu ovšem sílu nemají. A těch jsou 
tady na ploše několika desítek fotbalových hřišť tisíce. Pokud 
nezmizí v základech nějaké gigantické stavby (třeba druhé 
části slánského obchvatu), tak tu budou jako menší Milovice 
strašit ještě desítky či stovky let.

Druhý příběh je ještě smutnější. Na konci Břešťan, kde 
se silnice rozdvojuje a kde se k ní přimyká trať lokálky ze Zlo-
nic do Straškova, stojí mohutná budova bez střechy. Byla to 
chlouba rodu Kinských, tehdejších majitelů Zlonic a okolí, když 
byla tato sýpka v roce 1730 postavena, a byla chloubou dvě 
stovky let. Šedesát metrů na délku, patnáct na šířku, tři patra. 

Zkázu načalo znárodnění a poslední hřebík do rakve zatloukli 
zloději, kteří v roce 2005 vyrubali všechny trámy a krovy a vel-
mi dobře je zpeněžili. Na informační tabuli poblíž špejcharu 
je uvedena cena, kterou údajně utržili: 13 milionů korun. Mi-
mořádně silné a dlouhé, dokonale vyschlé trámy z tvrdého 
dřeva jsou drahý a žádaný artikl.

Špejchar má nové majitele, ti si však stěží dali zatím 
dohromady střechu nad svou hlavou. Padesát zbytečných 
milionů na alespoň nouzové zajištění stavby rozhodně nema-
jí. Sbírka mezi lidmi tolik sotva vynese. A co se stavbou dál? 
K čemu by po případné záchraně mohla sloužit, aby nepoly-
kala jen další miliony?

Mohli bychom přidat ještě třetí smutný příběh: želez-
niční. Trať ze Zlonic do Straškova (a dále do Vraňan) dožívá. 
Nepříliš šťastně byla už v roce 1900 postavena – vede kromě 
Zlonic, Kmetiněvsi a Hospozína (kde ale vlak nestaví) vpro-
střed mezi vesnicemi. Na zastávky to bylo daleko i v dobách, 
kdy auta byla vzácností jako dnes pár tažných volů, a dnes? 
Kdo by se vydal dva kilometry na vlak, který se hrabe pade-
sátkou a nevede do žádného většího centra? Odbočka ze 
Straškova do Libochovic trochu ožívá nostalgickými jízdami 
Podřipského motoráčku, ale to je na soběstačnost anebo as-
poň udržitelnost lokálních tratí málo.

K Břešťanům je takřka přilepena další část Zlonic, 
Tmáň, s mostem z poloviny 19. století, ozdobeném sochou 
sv. Jana Nepomuckého. I tahle obec byla kdysi (až do roku 
1976, podobně jako Břešťany) samostatná a měla i vlastní 
školu. Dnes nese její název jen zastávka na již zmíněné želez-
niční trati, která je umístěna mezi Tmáň a Břešťany.

Z Tmáně by se mladý Dvořák mohl vydat směrem 
k domovu dvěma směry. Jedna cesta vede do Hobšovic, 
druhá do Křovic, Skůr a Bratkovic, a obě se pak zase sejdou 
v Nabdíně, stejně jako se před ním scházejí potoky: Bakovský 
a Zlonický. Tak se podržíme toho Zlonického, který nás provází 
od počátku cesty.

Špýchar v Břešťanech
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Velvarští hasiči, stará garda v historických uniformách. Takhle zahajovali oslavy 
150 let založení nejstaršího dobrovolného hasičského sboru v Čechách.
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Křovice a Skůry jsou dnes součástí obce Hobšovice. 
Křovice jsou rozptýlená malá osada, která nemá ani vlastní 
katastr, patří do katastru sousední Skůr. Jejím jádrem je rozsáh-
lý zemědělský dvůr. Větší Skůry měly mezi válkami dokonce 
přes 300 obyvatel, dnes je jich necelá stovka a řada domků je 
opuštěných, další jsou na prodej. Neutěšený obraz kontrastuje 
s několika domky vzorně upravenými a obnovenými. Památ-
kou na lepší časy je i dřevěná zvonice na čtyřboké základně 
na místním hřbitově.

Co se ještě změnilo za těch sto padesát let? Krajina. 
I před půldruhým stoletím byla velká většina půdy v okolí Zlonic 
obdělávána zemědělci, jednotlivá políčka byla však odděle-
na mezemi, na kterých rostly švestky, hrušně, trnky i jiné stromy. 
Voda se zachycovala a ornice nebyla splavována po každém 
dešti jako po scelení lánů. Zlonický potok se klidně valil středem 
údolí jako dnes a asi ani vody neměl víc. Svědčí o tom i fakt, 
že v úseku od Zlonic po Velvary na něm sloužil jen mlýn v Brat-
kovicích a ten zlonický byl už v roce 1887 vybaven pro případ 
nedostatku vody parním strojem. Kolem neregulovaných bře-
hů potoka rostly nejspíš vrby, dnes je usměrněný tok lemován 
vysokými olšemi. Ty nejstarší možná pamatují monarchii a snad 
i poslední roky Mistrova života.

Antonín Dvořák mohl ještě pamatovat vyprávění 
pradědů, jak v údolí potoka vzkvétalo rybníkářství. Skoro kaž-
dá obec při Zlonickém potoce vlastnila nějaký rybník (do roku 
1848 patřil Nabdín i sousední Bratkovice k Velvarům) a výno-
sy z chovu ryb byly důležitým příjmem obecní kasy. Na konci 
18. století se však dvakrát krátce po sobě, v roce 1771 po let-
ních lijácích a v roce 1784 po jarním tání, hráze rybníků protrhly 
a sousední obce byly přívalovou vlnou těžce zpustošeny. Rad-
ní ve Velvarech se proto rozhodli, že rybníky budou vysušeny 
a přeměněny v úrodnou půdu. Podobně zaniklo na Velvarsku 
a Slánsku více vodních ploch, které do jisté míry zadržovaly 
vlhkost v ovzduší a „přitahovaly vodu“. Kombinace napros-
tého nedostatku lesů a nepatrného podílu vodních ploch je 
také jednou z příčin, proč Slánsko patří k vůbec nejsušším ob-
lastem Čech.

Další obec po proudu, Bratkovice, patří už pod další 
„střediskovou“ obec Černuc. Na první pohled je na tom trochu 
lépe než Skůry, nejspíš zásluhou zeleně uvnitř obce i menšího 
počtu opuštěných domků. Bratkovice byly také po roce 1848 
hlavní obcí ve spojení s Nabdínem a měly i hezkou kapličku 
zasvěcenou Panně Marii, jejíž oltář byl darem místního rodáka 
Václava Bělského, který to dotáhl až na pražského purkmistra. 
Kaplička se dochovala, dočkala se i opravy, ale na křižovatce 
jí není dobře a fasáda trpí. Zato hned za rohem roste krásná 
lípa, na níž je plechová cedulka dokládající, že „…pod tou-
to lipou sedávali Jára Cimrman a Antonín Dvořák, dva nejvý-
znamnější skladatelé všech dob, ovšem z jejich společného, 

mimořádně hodnotného díla se bohužel nic nedochovalo“. 
Ten citát není asi úplně přesný, ale to zřejmě nevadí, když se 
to dílo nedochovalo….

Nabdín sice Bratkovicím dlouho podléhal, ale jeho 
kostel sv. Barbory s hřbitovem a dřevěnou zvonicí je už přes 
tři století dominantou kraje. Byl také kostelem farním i pro 
sousední Bratkovice, Ješín a Černuc. Patronka havířů (histori-
kové se dohadují, proč právě jí byl v obci, kde není žádný 
záznam o těžbě, zasvěcen) neuchránila kostel od lupičů.
Po roce 1990 byl kostel doslova vybrakován a v roce 2000 
zmizelo srdce zvonu ve zvoničce. Krátce poté byl však kostel 
stavebně důkladně zrekonstruován a jeho zcela nová věžič-
ka svítí do okolí. Pokud by se vám zdálo, že míří za sluncem, 
není to klam. Opravdu je viditelně nakloněná. Opravena 
byla i atypická šestiboká dřevěná zvonice, jedna z nejstarších 
na Slánsku.

Jižně od Nabdína se potkává Zlonický potok s Ba-
kovským. Jméno si dál po tom setkání drží Bakovský a míří 
k Velvarům, na jejichž západním okraji, u Podhorního mlýna, 
pohltí i „slánský“ Červený potok.

Velvary… Skoro všechno, co se o nich dočtete v tu-
ristických průvodcích nebo na mapách, znal už Mistr Dvořák 
ve svých klukovských letech. Mimořádně zachovalý střed 
města, který se uchoval částečně od doby před třicetile-
tou válkou a z velké části pak z dob baroka, několik koste-
lů, z nichž kostel sv. Kateřiny se sousední budovou radnice je 
asi nejznámějším pohledem na město, Pražská brána, Panská 
hospoda, Mariánský sloup na náměstí, několik soch světců,… 
A taky nejstarší český dobrovolný sbor hasičů, jehož zaklada-
tel Karel Krohn byl jen o pár let mladší než Antonín Dvořák.

Co se v turistických průvodcích nedočtete, je to, 
co je kolem těchto historických památek. Okolí třítisícového 

Zvonice v Nabdíně
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Velvary, náměstí Krále Vladislava
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města je rájem pro pěšáky, cyklisty a pro všechny, kteří mají 
rádi klid. Podobnou oázou klidu je celé údolí dolního toku Ba-
kovského potoka, který přibírá ještě Vranský potok a přes Sa-
zenou a Novou Ves míří k Vltavě. Potok, který sbírá vodu skoro 
z celého Slánska, je u ústí jen širší strouhou. To je daň za neko-
nečná pole bez lesů a rybníků.

Z Velvar do Nelahozevsi vede mnoho cest a asi i před 
sto padesáti lety jich bylo vyšlapáno přes kopec několik. Nej-
více lidí chodí nyní přes Velkou Bučinu po zelené turistické 
značce, ale na kopec se dostanete i ze vzdálenějšího konce 
Velvar přes Radovič. Na všech cestách se podepsala kola aut 
i traktorů a po pořádném dešti je putování únavným hledáním 
kousku pevné půdy. Všechny cesty míří směrem ke Kralupům, 
a i když se dá sejít přímo i k Nelahozevsi, pohodlnější je uhnout 
dolů po silnici přes Lešany.

U odbočky se střetávají dva věky. Rozpadající se starý 
statek a zcela nová satelitní zástavba pyšně nazvaná Anglický 
resort. Divný svět uzavřený sám pro sebe. Kolem areálu řado-
vých, do středočeské krajiny odkudsi vnesených nových dom-
ků stojí ohrada ve stylu amerického ranče, a všude visí cedule 
označující konec teritoria. Až si člověk pokládá otázku, kolik se 
za vstup do té zoologické zahrady platí. O kousek dál nalevo 
od silnice k Lešanům se usatelil druhý shluk podobných budov, 
naštěstí zatím volně rozložený v dolíku. Jen nelahozeveský zá-
mek na konci putování vypadá jako před půldruhým stoletím, 
dostal zpátky svého pána a i památka na geniálního Čecha je 
na návsi a u rodného domku připomenuta vkusně a důstojně. 
Ta přečká satelity i nelahozeveský zámek. Velvary, morový sloup

Zámek v Nelahozevsi
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Peruc,  kostel sv. Petra a Pavla
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Země pískovce a opuky
Našlo by se hodně důvodů, proč nezačínat putování 

v Peruci. Městys s obrovským katastrem a asi dvěma tisícov-
kami obyvatel leží už za hranicí Slánska, dokonce za hranicí 
Středočeského kraje. Kostel sv. Petra a Pavla není v nejlepším 
stavu a zámek koupili soukromí majitelé, slibovaná investice 
se však stále nekoná. A pověst o Oldřichovi a Boženě? Kdoví, 
kolik je na ní pravdy. A Oldřich, který zásluhou Kosmovy kroni-
ky a kanovníkových pokračovatelů žije v paměti národa jako 
romantický kníže, byl ve skutečnosti zatraceně tvrdý chlapík, 
který nešetřil ani členy své vlastní rodiny.

A přece jeden důvod k návštěvě Peruce tu je: dub. 
Oldřicha sice asi nepamatuje, seriózní odhady mu přisuzují 
500 až 800 let, možná byl vysazen na místě původního či pro-
stě staršího stromu. Byl dvakrát poškozen požárem, větve jsou 
spoutány obručemi a vnitřek stromu je už ztrouchnivělý, ale ko-
řeny jsou pořád zaťaté do břehu potoku jako obrovské drápy. 
Tuhle fotku by měli pověsit do domu těm, kteří to chtějí v sedm-
desáti zabalit.

Po pravé straně silnice od Peruce k Vranému, již 
na území Středočeského kraje, a tedy v katastru městyse Vra-
ný, stojí už přes sto let památník na historickou událost, která 
změnila dějiny Evropy. Na rozlehlých pláních se v roce 1813 se-
šli tři panovníci, pruský císař Bedřich Vilém III., ruský car Alexandr 
I. a domácí rakouský císař Ferdinand I., aby sledovali přehlíd-
ku svých vojsk. Z Čech pak táhla hlavní část armády spojen-
ců na sever, kde se v říjnu 1813 střetla v Bitvě národů u Lipska 
s vojskem Napoleona I. a v třídenním boji Francouze porazila. 
Památník byl postaven k uctění stého výročí schůzky tří moc-
nářů v roce 1913 a orel shlížel z pískovcového podstavce de-
setiletí na pole před sebou. Ani památník však nebyl ušetřen 
nenechavců. Nejdřív zmizela kovová deska s popisem a pak 
se lupiči pokusili urvat i pevně do podstavce ukotveného bron-
zového orla a vážně ho poškodili. K dvoustému výročí historické 
události se památník dočkal generální opravy a všechny kovy 
byly pro jistotu nahrazeny plastovou imitací. Restaurovaný ori-
ginál orla najdete v Muzeu městyse Vraný, stejně jako jiné pa-
mátky slavných časů městyse. I ten památník ve starém domě 
čp. 25 let je dílem posledních let.

První setkání s městysem obstará dlouhá opuková zeď 
kolem kostelní zahrady. Vysoké stromy skrývají kostel Narození 
sv. Jana Křtitele, až zpředu se objeví v celé kráse. Stojí na místě 
starší stavby od poloviny 18. století a je dominantou celého kra-
je. O pár let mladší je zámek, kde je dnes ústav sociální péče, 
a kousek pod zámkem stojí vzorně opravená škola, jejíž historie 
sahá do roku 1715. Opraveny byly v posledním desetiletí vlast-
ně skoro všechny památky – a není jich málo. Městská brána 
z roku 1513, v jejímž sousedství je Muzeum městyse Vraný, kaple 

sv. Rozálie, kaple Nejsvětější trojice, památníky obětem první 
a druhé světové války, boží muka… Městys žije ovšem i pří-
tomností a kulturou. A fotbalisté z vesnice, která má něco přes 
700 obyvatel, se prokopali až do krajského přeboru.

Až půjdete z Vraného, aspoň třikrát se ohlédněte 
zpátky. Oranžovou stuhu z Vesnice roku nikde nevystavují, ale 
nepotřebují to. Už jen to panoráma obce s kostelem na kopci 
stojí za pohled.

Ale zatím ještě nejsme z Vraného venku. K městy-
su patří dvě místní části, Horní Kamenice a Lukov. Na Lukov 
vede cesta do kopce a je z ní lépe vidět na městys, tak mů-
žete zvolit právě tuhle. První, co uvidíte z Lukova už z velké 
dálky, je věžička místní kapličky, pokud ovšem dřív nepotkáte 
velkého černého psa. Má trochu větší revír, chodí po poli ki-
lometr od vsi, a když propátrá čenichem všechny kontrolní 
body, vrátí se na silnici a spořádaně, po pravé straně, jak 
se na čtyřstopého účastníka silničního provozu sluší, meteší 
k domovu. Ne, nemusíte mít obavy, není to žádný z bývalých 
majitelů panství, protože duchové neštěkají a nevrtí oháňkou. 
Klidně ho můžete následovat a přijdete ke statkům s opuko-
vými zdmi kolem dokola, a níže v osadě, u požární nádrže, 
která vypadá jako úhledný rybníček, třeba potkáte děti, kte-
ré zdraví úplně neznámého člověka. Na to ještě ve Vesnici 
roku stuhu nevymysleli.

V sousedních Jarpicích začíná vláda pískovce. 
Všechny zdi kolem budov, bývalý mlýn, který byl v činnos-
ti ještě za druhé světové války, i ohrádka kolem zvonice 
z 18. století, která byla opravena v roce 2010, jsou z pískov-
cových kamenů. Také Jarpice s rybníkem uprostřed vypadají 
čistě a úhledně a snad za ten dojem nemohou jen pelargó-
nie v oknech čerstvě zrekonstruovaného obecního úřadu.

Do jarpického katastru patří i kostel sv. Isidora z kon-
ce 17. století, k němuž byla o něco později vysázena kašta-
nová alej. V areálu kostela, který byl postaven z červeného 
místního pískovce, je i rodinná hrobka hrabat Kinských.

Vraný, památník tří císařů
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Zámek v Budenicích
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Jejich hlavní sídlo, rozlehlý zámek, je už na území sou-
sedních Šlapanic, přesněji obecní části Budenice. Mnohaleté 
restituční spory již dříve poškozeným stavbám neprospěly a pa-
tová situace trvá i dál. Výstražné tabulky u vrat nabádají, že 
vstupovat není radno.

Lepší osud má sýpka, kterou dala vybudovat Marie 
Charlotta Kinská v roce 1751 při silnici ze Šlapanic do Budeni-
ček. Sýpka, postavená stejně jako ostatní stavení a zeď ko-
lem areálu z pískovce, dostala jméno Čertův mlýn a na rozdíl 
od mnoha jiných hospodářských stavení mele i nyní. Vlastně 
krouhá. Kolem Vranského potoka se pěstují lány zelí a v sýp-
ce se zelí zpracovává. Fasáda je sice opravena jen ze štítu 
ve směru k silnici a nezaměnitelný pach zelí se šíří na stovky 
metrů – ale díky za to. Čertův mlýn je jeden z mála špejcharů 
v kraji, o který je aspoň zatím postaráno.

Kinští v průběhu 18. století vybudovali v sousedství své 
rezidence – zámku a zahrady – celé zázemí: kapli, úřednický 
dům, mlýn, ovčín, bažantnici a také pivovar. V polovině 18. sto-
letí byl také vyhlouben a napuštěn sedmihektarový Šlapanický 
rybník (dříve se mu říkalo Červený), po dvaceti letech ho vy-
pustili a dalších sto let se tam pěstovalo ovoce. Záznamy říkají, 
že bylo vysazeno 700 míšeňských jabloní a později dalších 600 
jabloní, 112 hrušní a 938 švestek, a ovoce zásobovalo domácí 
obyvatelstvo a hodně se vyváželo, dokonce až do Petrohradu. 
V současnosti slouží rybník k rekreaci i rybolovu.

V obci za rybníkem si budete připadat na chvíli jako 
v jiném světě. Rybník na návsi, kolem upravená stavení a kap-

lička s vročením 1849 a slunečními hodinami. Při rekonstrukci 
dostala kaplička v Poštovicích i nový zvon. V obci mají jed-
nu z mnoha českých Švehlových lip a poblíž bývalého mlýna 
čp. 8 roste krásný dub. Nevyniká stářím, 170 let není na dub 
žádný věk, zřejmě se mu však zde mimořádně daří. Kmen už 
neobejmou ani dva chlapi a koruna sahá 25 metrů vysoko.

Další dvě vesnice, Kmetiněves a Hospozín, dělí 
od sebe pár set metrů. Zejména Hospozín býval významnou 
obcí, o čemž svědčí nejen kostel sv. Václava z konce 16. sto-
letí, ale především početné hospodářské budovy. V Hospozí-
ně byl mlýn i cukrovar, mlýn byl však zbourán již po první svě-
tové válce a nedochovalo se z něj ani číslo popisné, objekt 
byl sloučen s také již zaniklým cukrovarem. Možná u toho už 
byly nádherné smuteční vrby, které rostou na rozlehlé návsi 
u nového hřiště.

Když vyjdete z Hospozína nad údolí Vranského poto-
ka směrem k severu, jsou na dohled dvě dominanty. Tu první 
zná asi každý Čech a podle údajného praotce všech Čechů 
má kopec jméno. Druhou nepřehlédnutelnou dominantou je 
už od poloviny 18. století obrovský špýchar, který vyčnívá ze 
shluku budov na návrší v osadě vzdálené od Hospozína asi tři 
kilometry. Na mapě najdete tuto osadu pod jménem Hospo-
zínek, ale lidé jí odnepaměti říkají Paršenk. Špýchar postave-
ný téměř výhradně z opuky, původně majetek rodu Kinských, 
po poslední válce několikrát změnil majitele a žádný z nich se 
neměl k nákladné opravě. V polovině března 2013 za uzavře-
nými vraty pracovaly pily a těžké stroje. Lupiči nechali jen tolik 
trámů, aby jim střecha nespadla na hlavu, a i když dělníci, 
kteří byli najati na ten zločin, byli dopadeni přímo u stavby, 
trámy a barokní tesařské konstrukce už nikdo na místo nevrá-
tí. Soudní spor nevede k cíli a už vůbec ne k nápravě. Sýpka 
zatím stojí, ale její osud je zřejmě zpečetěn a žlutobílá opuka 
svítí z návrší a žaluje marně na lidskou bezohlednost.

Vraný, kostel Narození sv. Jana Křtitele

Rodinná hrobka hrabat Kinských
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Jednou z dominant Slaného je karmelitánský (původně františkánský) klášter. Zde je také pochována jedna třetina Martinicova srdce.
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Dědictví Martiniců
Jaroslav Bořita z Martinic, správněji, aby se odlišil 

od svého otce, Jaroslav II. Bořita z Martinic, bývá označován 
za nejvýraznějšího představitele šlechtického rodu Martiniců 
a Clam-Martiniců. Slovo „nejvýraznější“ může znamenat leccos. 
Od výrazu uznání či historické velikosti až po neutrální pojme-
nování člověka, který vykonal v životě mnoho dobrého, ale byl 
taky pořádný lump. Pana Jaroslava Bořitu soudit nebudeme, 
faktem je, že prožil v životě hodně vzestupů i pádů, ten nejoškli-
vější 22. května 1618, kdy jako jeden z královských místodržících 
letěl z okna Starého královského paláce Pražského hradu. Ten 
pád z úctyhodné výšky na svah pod palácem kupodivu téměř 
ve zdraví přečkal a tím pevněji se postavil na stranu katolic-
kou, po Bílé hoře tedy na stranu vítězů. A když se po debaklu 
stavovského povstání rozdělovaly ceny zasloužilým, stál logicky 
v první řadě. Zařadil se mezi špičku pobělohorské aristokracie 
v Čechách, byl povýšen do stavu říšských hrabat, do erbu mu 
přibyl štít domu Habsburského a majestáty ze 7. srpna 1625 
a z 6. ledna 1634 obdržel pro sebe a nejstarší z potomků dů-
stojenství vladaře domu Smečanského a místo po nejvyšších 
úřednících na sněmu. Pan Bořita dovedl své postavení lépe 
zúročit než jeho rovněž přeživší společník z defenestrace Vilém 
Slavata, a levně skupoval nebo spíše sbíral konfi skované statky 
po celých Čechách. K smečenskému panství, které drželi již 
jeho předkové, získal mnoho statků v okolí Smečna a Slaného, 
mimo jiné mu bylo v roce 1623 zastaveno samotné město Slaný 
a od roku 1638 bylo jeho rodu dědičně ponecháno. Tím také 
skončila první královská etapa historie města Slaný, jako vzpur-
né kališnické město bylo jako jediné v Čechách zbaveno krá-
lovského titulu, a stalo se z něj město poddanské. Svobodným 
se stalo až po dvou a půl stoletích (1794) a královský přídomek 
mu vrátil až císařský výnos v roce 1884. Národovečtí nadšenci 
ho v revolučním pominutí smyslů v roce 1918 smetli, protože 
ho udělil rakouský císař, a tak se město k němu vrátilo zase až 
po roce 1989.

Ale vraťme se k době „vladaře domu Smečanské-
ho“. Jeho nástupci své nové slánské panství nezanedbávali 
a město zničené několika vojenskými průchody během třice-
tileté války velice rychle pozvedli na nohy. Již nástupce Jaro-
slava II. Bořity, který zemřel v roce 1649, Maxmilián Valentin, 
vrátil měšťanům aspoň část hospodářských privilegií, aby měs-
to mohlo trochu volněji dýchat, a další ze synů Jaroslava II. Bo-
řity, Bernard Ignác, pak v průběhu zhruba patnácti let ubral 
z tvrdého protireformačního tlaku svého otce a pokusil se získat 
slánské měšťany k opravdové katolické víře tím, že jim patenty 
vštěpoval ideální obraz křesťana-katolíka a do krajiny zasadil 
stavby, které hodnoty katolické církve přibližují. Jeho dílem je 
například Kaple Božího hrobu, dal vztyčit také tři kříže na Slán-

ské hoře a symbolicky tak propojil města Smečno (v té době 
se mu říkalo Muncifaj) a Slaný. Slánští měšťané postup nové-
ho smečenského pána přijali a velkou zásluhu na tom mělo 
nepochybně i to, že do města přivedl dva řády, františkány 
a piaristy. Františkánům přidělil hrabě kostel Nejsvětější Trojice, 
který byl sice pobořený, ale byl rychle opraven, byla k němu 
přistavěna kaple a v roce 1858 se sem první dva františká-
ni přestěhovali. Během několika dalších let byla dokončena 
i stavba celého kláštera a v srpnu 1662 byl s velikou slávou 
předán řádu. Dnes v klášteře jsou opět příslušníci duchovního 
řádu – jen františkány vystřídali bosí karmelitáni. Také školský 
řád piaristů dostal zcela novou budovu, přímo na náměstí. 
Byla dokončena v roce 1666 a dnes je mimo jiné sídlem mu-
zea. Příchod řádů a zejména otevření výuky v nové piaristické 
koleji pozvedlo kulturní život města a vrátilo mu alespoň nefor-
málně postavení jednoho z nejvýznamnějších sídel tehdejších 
středních Čech.

Památek na dobu prvních Martiniců i jejich pokračo-
vatelů z tohoto šlechtického rodu, který držel Slaný přímo až 
do roku 1794 a později nad ním měl „ochranu“, se dochovalo 
i přes likvidační požár města v roce 1795 tolik, že by to vydalo 
na samostatné pojednání. A tak opustíme královské město 
a můžeme zamířit k centru martinické moci.

Kudy? Cest je mnoho a na žádné nejde zabloudit. 
Věže smečenského kostela na návrší magicky přitahují jako 
za dob martinických hrabat.

Nejklidnější cesta vede kolem Velkého slánské-
ho rybníka, jednoho z pozůstatků rybářské slávy na Slánsku. 
Vlastně – nejde o pozůstatek. Naprostá většina rybníků vzala 
na Slánsku v 17. a 18. století zasvé, zčásti vinou válečných 
tažení a morových epidemií, které tak snížily stav obyvatel-
stva, že se o údržbu rybníků neměl kdo starat, pár jich má 
na svědomí již zmíněný Jaroslav Bořita z Martinic (i když jeho 
rozhodování o likvidaci bylo často ranou z milosti neudržova-
ným rybníkům), část pak zrušili koncem osmnáctého století 
i slánští radní po povodních způsobených protržením hrází. 
Podle rybářských kronik zaniklo na Slánsku celkem 97 rybníků. 
Zkrátka – za první republiky bylo ve Slaném dost rybářů, kteří 
však museli putovat desítky kilometrů, aby měli kde chytat. 
A tak ustavili v roce 1937 rybářský kroužek, který fungoval pod 
různými názvy i za války a přečkal – až na povinnou změnu 
názvu – i únorový převrat. A v roce 1951 se dočkal toho, že 
vedle existujících rybníků Studeněveského, Malíkovického 
a Ledeckého byla hned u Slaného vybudována retenční ná-
drž, zvaná lidově Přehrada nebo Novas. Problém byl v tom, 
že socialističtí budovatelé řemeslo rybníkářské moc neuměli, 
hráz propouštěla a opravovalo se pět let, než byl rybník pře-
dán do užívání. A v roce 1971 se musela hráz opravovat zno-
va. Kdyby tak stavěl Jakub Krčín…
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Velký slánský rybník
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Nicméně Velký slánský rybník (zas tak velký není, má 
pět a půl hektaru) je opravdu dnes hlavně rájem rybářů. Zkuste 
si zadat do internetu heslo „Slánský rybník“ a naprostá většina 
odkazů bude od členů a přátel Petrova cechu. A pokud rybáři 
na internetu přehánějí jen o trochu méně než u piva, tak se 
v „Novasu“ dají chytit i velmi slušné kusy.

Na konci rybníka vede cesta ke Studeněvsi. Obec je 
to výstavná, v posledních dvou desetiletích rozrostlá o celou 
novou část rodinných domků, a kromě kapličky utopené tro-
chu nešťastně pod křižovatkou zde najdete další doklad, že 
kolem Slaného vedla čára opevnění Pražské čáry, lehké opev-
nění poblíž studeněveského statku. Pod obcí je na Červeném 
potoce ukryt Nový studeněveský rybník, asi o polovinu menší 
než „Novas“, a kus dál proti proudu, už za obcí, jsou ještě další 
dva malé rybníky, Cukrovarský a Řisutský.

Dvě dominanty Řisut jsou na kopci nad vsí, kostel 
sv. Jakuba a dřevěná zvonice. Zvonice na čtyřhranné pode-
zdívce nese jeden ze starých dochovaných zvonů na Slánsku, 
s vročením 1554 a reliéfy světců. Přímo u kostela roste i památ-
ná lípa, stará asi 150 let, s úctyhodným kmenem o obvodu sko-
ro čtyři metry, a krásných stromů se staletým věkem je po vsi 
ještě několik.

Řisuty jsou ovšem už pár let známé hlavně tím, že zde, 
ve vesnici s třemi stovkami obyvatel, má sídlo hokejový klub, 
který hraje třetí nejvyšší domácí soutěž, a to tak dobře, že bojo-
val o postup do České národní hokejové ligy, tedy do soutěže 
druhé nejvyšší. Zásluhou řisutských hokejistů ožívá i zimní stadión 
ve Slaném s kapacitou 3200 míst.

Z Řisut k Ledcům je to nahoru a zase dolů. V Ledcích 
je pro ctitele Východu otevřeno Malé asijské muzeum, jediné 
v České republice, které se asijskou kulturou speciálně zabý-
vá. Muzeum se věnuje také obci, je zde zřízena pamětní síň 
obce Ledce a bývalých lázní Šternberk. A právě k nim vede 
z Ledců pohodlná silnička pokračující pak k Přelíci.

Lázně ve Šternberku (tehdy se osadě říkalo Bílý Au-
jezdec) byly založeny z příkazu Martiniců v roce 1800, kdy 
byla provedena zkouška obsahu místních pramenů, která 
prokázala vysoký obsah minerálů, zejména železa. U pra-
mene byla vybudována kolonáda, šternberský dvůr byl pře-
stavěn na lázeňský hostinec a ochozem spojen s budovou 
zámečku, přistavěny byly nové lázeňské budovy. Současně 
byl v okolí založen park s altánky. To se stalo během jediného 
roku! První sezóna byla otevřena již v červnu 1801, léčila se 
zde chudokrevnost, revmatismus a tuberkulóza. V průběhu 
19. století se léčili zde mj. Josef Jungmann, František Palacký 
a poslední měsíc před smrtí, po návratu z Brixenu, Karel Havlí-
ček Borovský. Lázně zanikly počátkem 20. století, pak nakrát-
ko byly obnoveny za první republiky, ale sláva již pominula. 
V současnosti v lázeňských budovách sídlí Dětský domov.

Možná i úspěch Šternberka vyprovokoval slán-
ské radní, že v roce 1845 se pokusili zřídit vlastní lázně přímo 
na tehdejším velvarském předměstí, kde vyvěral „historický“ 
slaný pramen. Pramen byl však málo vydatný a přímo v sou-
sedství byl uhelný důl, a tak ze slánských lázní velmi rychle 
sešlo.

Řisuty, kostel sv. Jakuba

Lázně Šternberk
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Smečenský zámek
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Na konci někdejší šternberské lázeňské kolonády je ze-
lená turistická značka směrem na Smečno. Pěšina vede lesem, 
pak přes pole (a podle trávy je vidět, že tudy mnoho lidí nepro-
jde), nakonec se napojuje na slušnou cestu a končí u hradeb-
ní zdi kolem smečenského zámku. Vyplatí se uhnout vpravo, 
do kopce podle zdi, po cestě, kterou provázejí staleté lípy a ja-
vory. Na kopci, u křižovatky s hlavní silnicí, je další, mimořádně 
zachovalé předválečné opevnění a poblíž bylo postupně vy-
tvořeno muzeum vojenské techniky. A ti, které válečné řemeslo 
nepřitahuje, mohou jít rovnou na smečenské náměstí.

Jen málo měst v Čechách bylo souvisle v držení jed-
noho šlechtického rodu tak dlouho – v roce 1418 koupil Smeč-
no Markvart z Martinic a rod Martiniců a později Clam-Martini-
ců zde vládl až do vzniku samostatného Československa, tedy 
přesně pět století.

Střed Smečna je památkovou zónou a jen samotné 
od západu k východu se svažující náměstí je plné upomínek 
na minulá staletí. Zámek v horní části náměstí byl původ-
ně gotický hrad, který byl přestavěn na renesanční zámek 
v 80. letech 16. století, a kolem byl vysázen park. Zámek dnes 
slouží seniorům.

Kostel Nejsvětější Trojice byl založen ve 14. století, pře-
stavěn pak byl v roce 1587 a z téhož roku pocházejí varhany, 
vůbec nejstarší dochované v českých zemích a zároveň nej-
starší ve střední Evropě. Mezi kostelem a zámkem je sousoší Nej-
světější Trojice z roku 1744.

Nejslavnější z rodu Martiniců, Jaroslav II. Bořita, má 
ve Smečně i svůj pamětní obelisk, který byl vztyčen půl sto-
letí po jeho smrti. Je postaven ofi ciálně na počest úspěšně 
rekatolizace, kterou tento šlechtic dosti nevybíravými prostřed-
ky prosazoval.

A konečně ve Smečně mají Martinicové i svou hrob-
ku. Přesněji je to hrobka Clam-Martiniců. Jednoduchá stavba 
z první poloviny 19. století se nachází na starém smečenském 
hřbitově v dolní části Smečna ve směru na Slaný. Rod Martiniců 
vymřel po meči v roce 1789 a majestátem z 2. listopadu 1792 se 
Karel Josef Clam, manžel Marie Anny z Martinic, dcery Františ-
ka Karla z Martinic, stal hrabětem z Clam-Martinic.

Ze Smečna do Slaného mohla vést železná dráha. 
Na konci 19. století se vážně jednalo o krátké trati Slaný–Smeč-
no–Šternberk, ale stavba se neuskutečnila, hrabě Clam-Marti-
nic dal v roce 1908 postavit jen úzkorozchodnou vlečku, a ta 
nedožila ani první světové války. A tak obě hlavní sídla mar-
tinické moci spojuje silnice. Cesta po ní je trochu monotónní, 
vede jako přímka a monotónní je pro pěšáka i uskakování před 
auty, a tak je mnohem přívětivější trasa přes Přelíc. I tahle ne-
velká ves stojí za návštěvu.

Od silnice ze Smečna je nejlépe vidět dominanta vsi: 
kostel sv. Petra a Pavla a sousední dřevěná zvonice se spodní 

osmibokou částí, čtyřbokým hranolem nad ním a lomenou 
stanovou střechou. Zvonice má jeden z velmi starých docho-
vaných zvonů na Slánsku, patrně z roku 1486. Všechny váleč-
né pohromy a rekvizice přežil i mladší zvon z roku 1679, třetí 
padl na kanóny v roce 1917.

Zpátky do Slaného je to kousek – pokud se držíme 
územního uspořádání a samostatně položenou obec Kvíc už 
počítáme jako město. Kolem opravené kapličky vede silnice 
pod dálniční obchvat a dál do Kvíčku, který novou zástav-
bou už se Slaným dokonale srostl. Jen železniční trať vymezuje 
okruh, kde kdysi končilo královské město.

Zvonice v Přelíci
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bou v působivém vyvedení světel a stínů v žluté a bílé opuce, 
z níž byl statek postaven. Jen naštěstí nejsou nikde oběti – a je 
vidět, že k náletu došlo už dávno. Trámy obrůstají trávou, ko-
lem bují jasany, někdy do ruin zavítá pes. Jinak ticho a klid. 
Až projdete bránou, kudy se kdysi vjíždělo do statku, na pole, 
povede vás travnatá cesta už rovnou do kopce přes hranice 
slánského revíru do Želenic.

Želenice jsou prastará obec, jejíž kostel sv. Jaku-
ba Většího zřejmě pamatuje konec 12. století. Je nádherně 
umístěn na návrší a společně s dřevěnou zvonicí s nápadně 
přisedlou, nízkou střechou a dvěma zachovanými zvony je 
působivou dominantou kraje. Desítky let obě stavby chátraly, 
v roce 1994 byla alespoň natřena zvonice a staticky zajištěna 
budova kostela a v roce 2012 získala smečenská farnost, pod 
níž objekt patří, více než čtyřmilionovou dotaci na první etapu 
obnovy. Na první pohled je hotovo. Kostel má novou fasádu, 
šindelovou střechu, klempířské práce. Zbývá vnitřní vybavení. 
Ale i tak už bylo odvedeno dílo, které zachránilo ohroženou 
památku pro příští generace.

Ze Želenic následuje velmi problematická pouť 
k další vsi z konce abecedy, do Zvoleněvsi. Na mapách žád-
nou cestu, ani polní, nenajdete, je sice pravděpodobné, že 
přes pole kamsi k Podlešínské skalní jehle jsou cesty vyjeté, ale 
dokud není sklizeno obilí a není možná nouzová varianta přes 
strniště, je bezpečnější se vrátit kilometr po silnici do Třebusic 
a po kousku silnice společné se směrem do Slatiny zahnout 
ke Zvoleněvsi.

Vstupujete do kraje hrušní. Byl to dobrý zvyk našich 
pradědů sázet kolem cest stromy, které ponesou ovoce, 
a úrodu pak sklízet. Dlouhověké hrušně byly pro takový účel 
ideální, dobře se jim tu daří a jejich rozlehlé koruny poskytují 
i stín cestujícím. Doba kočárů a pěšáků minula, dnes se vedou 
spory o to, zda u silnic stromy vysazovat vůbec, případně zda 
jen „neužitečné“, když ovoce stejně nikdo nečeše. Inu, asi je 

Vesnice z konce abecedy
Na konci rákosových polí Knovízského potoka, stranou 

od silnice i trati, je ukryta vesnice s kostelem na návrší. Jmenuje 
se Zeměchy a od roku 1986 už samostatnou vsí není, stala se 
součástí Kralup nad Vltavou, ale je dosud, přes nedokončený 
pokus developera na sever od silnice na Velvary, jejich předsu-
nutou hlídkou a na pohled docela normální vesnicí. Byla v mi-
nulosti vesnicí důležitou, protože v ní byl kostel, škola i hřbitov, 
a tak člověk ze sousední Olovnice (do roku 1925 Volovic) puto-
val do Zeměch nejméně třikrát: s brekem jako školák, s jásotem 
(většinou) jako novomanžel a nakonec potichu jako příčina 
pohřbu. Dost se toho v Zeměchách z dob minulých uchovalo, 
vedle opraveného kostela Narození sv. Jana Křtitele také ka-
menná zvonice, kříž na kopci zvaném Špičák i starý dub nad 
cestou k Olovnici. Znalci přírody by doplnili sprašovou rokli, kte-
rá je přírodní památkou.

Ze Zeměch směrem proti proudu potoka je soustava 
tří rybníků, z nichž výrazně největší je ten dolní, čtyřhektarový, 
a kolem nich najdete rybáře. Cesta kolem rybníků se postup-
ně mění v poněkud zarostlou pěšinu a vede na kraj sousední 
obce Olovnice, napojuje se na silnici a ta vede údolím poto-
ka ke Slatině. Údolí bylo vlhké a zamokřené zřejmě už od pra-
dávna a obec Slatina dostala od toho prý i jméno. Nad vsí je 
zdaleka vidět opravený kostel sv. Vojtěcha a v některých prů-
vodcích najdete i zmínku o archeologických nálezech z doby 
římské na území obce. Dnešní Slatina je docela úhlednou 
obcí s malotřídní základní školou a na kopci nad obcí vyrost-
la třetí odnož Anglického resortu, jehož dvě další kolonie jsou 
u Nelahozevsi.

Cesta do obce úplně na konci abecedy, do Želenic, 
je ze Slatiny ještě dost dlouhá. Silnice se zvedá do kopce mezi 
údolími potoků a přichází do Třebusic značně nepřehlednou 
křižovatkou na kraji obce, z níž k Želenicím vede cesta do 
příkrého kopce. Ale když jste už v Třebusicích, vyplatí se projít 
ještě obcí přes prostornou náves plnou zeleně, kolem oprave-
né kapličky a před místním koupalištěm či požární nádrží od-
bočit do Holous.

Osada Holousy patřila dlouho k Brandýsku, stavba 
rychlostní komunikace R7 ji však odřízla od mateřské obce, 
protože přímá silnička od hlavní silnice do osady byla bez ná-
hrady zlikvidována, a tak bylo logickým krokem převedení Ho-
lous pod správu Třebusic, k čemuž došlo od počátku roku 2004. 
Holousy mají dvě tváře. Tou první jsou zachovalé a upravené 
domky na třebusickém konci osady, druhou ruiny rozsáhlé-
ho statku. Vstupte dovnitř, na dvůr, a pokud jste někdy viděli 
válečné fi lmy, promítejte si scény z nich. Takhle to vypadalo 
po náletu na město. Zřícené domy, zborcené zdi, spadané trá-
my a torzo střechy, vytlučená okna. Máte tu všechno před se-

Zvoleněves
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Dvousetletá hrušeň ve Slaném-Kvíci
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Drnov, kdysi největší z pěti obcí Žižicka, se také po-
malu rozrůstá a vyznačené domky „zasíťování“ ukazují, že 
směrem k Mlýnku ještě nějaké domky vyrostou. Drnov (a Ví-
tov) se zapsaly také do havířské historie, už po roce 1765 tu 
zkoušeli místní sedláci povrchově kutat černé uhlí. Poblíž Dr-
nova se nachází také opuštěný důl Leopold.

Z Drnova míří silnice už přímo do královského města. 
Ale ještě než dorazíte z Drnova k železniční trati, půjdete zase 
dlouho kolem starých hrušní, které tu přečkaly poslední válku 
a stále plodí, a počátkem srpna se na metrácích letních hru-
šek popásají tisíce vos. Pokud s těmito tvory nemáte dobré 
zkušenosti, platí pro vás zákaz cesty. V době zralých hrušek 
potkáte u silnice také občas potkana, který se dal na zdra-
vou výživu, a nejspíš vás bude naprosto ignorovat, pokud 
mu zrovna nešlápnete na ocas. Hrušek je dost pro všechny 
a dávno už je nikdo nečeše.

Před železniční tratí je mnohem příjemnější odbo-
čit ze silnice na cestu, která vedle podle železničního náspu 
a na kraj města Slaný, k zastávce Slaný – předměstí.

Královské město se na konci cesty představí svou 
neromantickou, průmyslovou tváří, ale i ta může mít přijatel-
nou podobu. Pamětníci těžních věží, pod kterými se v osm-
desátých letech na předměstí Slaného pokoušeli dobyva-
telé v kilometrové hloubce kutat černé zlato, znají i mnohem 
horší tváře.

někde chyba. Každopádně starým hrušním u silnic to nevadí, 
rok co rok dávají úrodu – a on se o ni někdo v přírodě postará. 
Z Třebusic lemují silnici až na návrší nad kostelem ve Zvoleněvsi, 
kde silnice začíná rychle klesat do údolí Knovízského potoka.

Silnice vede podle zvoleněveského zámku a kos-
tela sv. Martina a až u nich si člověk uvědomí rozsah těchto 
staveb a náklady, které si už vyžádala jejich záchrana. Fara 
na druhé straně silnice spojená novým mostkem je ve velmi 
slušném stavu, kostel je opraven aspoň zvenčí, zato zámek je 
v seznamu Národního památkového ústavu řazen mezi nejoh-
roženější stavby, přestože v minulých letech byly obnoveny 
alespoň střechy.

Ze Zvoleněvsi vede silnička nahoru k Osluchovu. Oslu-
chov, dříve Vosluchov, patříval za první republiky k Zvoleněvsi, 
po roce 1948 byl společně s Luníkovem, Drnovem a Vítovem 
přiřazen pod správu Žižic. Počet obyvatel všech obcí začal kle-
sat vlastně už mezi válkami a tento pokles se urychlil během 
války a po ní. Ještě po sloučení žilo ve spojené obci asi 700 lidí, 
kolem roku 1980 zhruba pět stovek. Největší propad byl v Dr-
nově, obci původně největší, kde z tří stovek obyvatel po první 
světové válce zbylo na konci století asi šedesát. Podobný po-
čet lidí zůstal i v ostatních částech kromě Žižic, kde lidí v posled-
ních dvaceti letech začalo opět výrazně přibývat.

Osluchov nikdy velkou obcí nebyl, v době největ-
šího rozmachu měl necelých 150 hlav. Byl tam však statek 
a od konce 16. století také tvrz. Osluchov je z pěti vesnic žižické 
rodiny nejosamělejší, do nejbližšího Luníkova nebo Žižic jsou to 
dva kilometry, pořád dolů a pořád kolem hrušní, s pohledem 
na hladinu Žižického rybníka k Červenému potoku.

Obec Žižice, dnes hlava pětičlenné rodiny, byla boha-
tou obcí už v dobách, kdy patřila k dolínskému kostelu. Za první 
republiky běžel ve vsi válcový mlýn a vyráběly se tu cihly, něko-
lik posledních desetiletí je obec známa jako centrum zeměděl-
ské výroby. Pomalu se dokončuje také její náves s rybníčkem 
a hospodou U Mušketýra a v nové zástavbě přibývá obyvatel.

Nad obcí duní silnice I/16 a těsně pod ní mají svůj sva-
tostánek žižičtí fotbalisté. Kopou sice jen třetí třídu, ale zázemí 
a stadiónek mají na venkovský fotbal prvotřídní. Až na tu silnici 
nad hlavou…

Kousek po hlavní silnici musí projít i ten, kdo by po svých 
mířil do motorestu Na české svatbě v sousedním Vítově. Za os-
tře žlutou budovou motorestu se krčí pod lípou pěkně uprave-
ná kaplička a v sousedství se prodává ovoce ze sadů v okolí.

Z Vítova do Mlýnku vede jen polní cesta, a zatímco 
pěšák může přejít přes Červený potok po novém mostku, mo-
toristé musí zdolat upravený brod. Cesta vede kolem potoka 
až do osady s dvaceti čísly, u níž bylo další z předválečných 
lehkých opevnění Pražské čáry. Z Mlýnku pak vede už úzká as-
faltová silnička nahoru do Drnova. Most v Drnově
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je něco k vidění: opravené kapličky v Čeradicích a Kokovi-
cích, Páleček má dokonce vlastní kostel Navštívení Panny 
Marie a hřbitov.

Pastýř rozsoudil obecní části tak, že neprošel žádnou. 
Železitý pískovec s křemennými valounky odolá i hluku z rych-
lostní komunikace, a tak se Pastýř pod ní dostal do Hořešovic 
a uviděl hezkou obec s kostelem sv. Petra a Pavla a kousek 
od něj postavenou čtyřbokou dřevěnou zvonicí s pět set let 
starým nástrojem z roku 1511.

Sousední Hořešovičky kupodivu ještě na konci 19. sto-
letí patřily pod jiné panství než Hořešovice (vlastnili je Schwar-
zenbergové, Hořešovice Kinští), takže se sousedem nebyly ani 
tehdy spojeny. Dnes by v nich Pastýř potkal opravenou kap-
ličku, ale taky přímo na silnici víc kamenů, než mělo jeho ovčí 
stádo, a poněkud nezvyklou venkovskou náves s centrálním 
svodidlem. Tak by si asi šel spravit chuť do Zichovce.

Obec Zichovec je ještě menší než Hořešovičky, žije 
v ní málo přes sto obyvatel. Je to ale ves jako z turistického 
průvodce po českém venkově. Usadila se na kraji lesů, vy-
hnula se jí socialistická zástavba a občané si jí hledí a zve-
lebují ji. Malá ves má až na kanalizaci kompletní občanskou 
vybavenost, domky a zahrádky jsou udržované, nikde nena-
jdete trosky a ruiny. A fungují tu spolky rybářů, seniorů, mami-
nek a samozřejmě SK Zichovec, jehož fotbalisté kopou okresní 
přebor. Ti všichni mají v obci také zázemí pro svou činnost. 
A korunu tomu nasadil pivovar. Rodinná fi rma současného 
starosty investovala do své obce kapitál, který se proměnil 
v pivovar, ubytovací kapacity a sportoviště.

Putování Kamenného pastýře
od Krahulíka k Tlustému netopýru

O málokterém kusu kamene se píše tolik protichůd-
ných věcí jako o Kamenném pastýři. I těch jmen má několik, 
vystupuje jako Kamenný muž, Zkamenělý pastýř nebo taky Ka-
menný slouha. Dočtete se o něm, že ho postavili Keltové a že 
je tedy právem nejvyšším menhirem u nás, jiní tvrdí, že Keltové 
takové kameny nikdy nestavěli a že kámen je původu mno-
hem mladšího, někteří prohlašují, že byl vylomen nebo nalezen 
a přivlečen z nedaleka, jiní oponují, že skála podobného slože-
ní v okolí vůbec není, podle jedněch je vysoký přes čtyři metry, 
druzí mu měří tři metry čtyřicet.

A těch pověstí, co kolem něj koluje. Asi nejhezčí, velmi 
realistický obrázek ze života najdete v klobucké kronice. „V Ko-
bylnické tvrzi vládla zlá zemanka, o které se tvrdilo, že umí čaro-
vat. Jednou její pastýř zahnal svoje stádo na pláň nad Klobuky, 
kde se trochu déle pozdržel. Zemanka rozzlobena jej hledala, 
a když jej našla, křikla na něho: „Bodejť bys tu zkameněl!“ Poz-
ději sedláci drobné kameny odstranili a zbyl tu jen pastýř, který 
hlídá dodnes“.

Takže – co je nepopiratelné a doložitelné. Kámen stojí 
pár set metrů od Klobuk ve směru na Telce. Geologové určili, 
že jde o kámen z rezavě hnědého železitého pískovce s výsky-
tem bělavých křemenných valounků. Tvrdí, že je mu (tedy ma-
teriálu) asi 315 milionů let. 

V místní kronice je záznam, že v roce 1852 byl Pastýř 
poražen prudkou bouří, Klobučtí to považovali za zlé znamení, 
a tak kámen s velikou námahou zase vztyčili do původní polo-
hy. Věhlasný archeolog J. L. Píč dal u kamene v r. 1898 kopat 
a dokázal, že kámen opravdu není místní, že nejde o místní 
tvrdý kus pískovce, který za miliony let vypreparoval vítr jako 
například skalní jehly, a že byl tedy sem dopraven a vztyčen. 
Zda pan doktor Píč věděl o záchranné akci klobuckých sed-
láků v roce 1852, není známo, ale v případě původu kamene 
měl nepochybně pravdu. Pětitunový kolos byl postaven uměle 
lidmi a je odjinud, má jiné složení než hornina pod ním.

Tak co s Pastýřem? Necháme ho oživnout a pustí-
me po Slánsku.

Jeho první kroky (nechť kráčí, kdyby se sunul, tak 
by z něj po silnicích byl za deset kilometrů trpaslík) by nejspíš 
vedly ke kostelu, který nejde přehlédnout. Kostel sv. Vavřince 
v Klobukách svítí novou fasádou, opravenou věží a zaujme 
neobvyklou architekturou. Nese dva zvony, největší, tunový 
Vavřinec, byl zabaven v neblahém roce 1917, ale i Mária má 
téměř tunu a Hodinka přes čtyři metráky. Od kostela je na vý-
běr mnoho cest, samy Klobuky mají pět obecních částí (Klobu-
ky, Kobylníky, Páleček, Čeradice a Kokovice) a v každé z nich Zichovecký „stonehenge“
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Tuřany, areál kostela Nanebevzetí Panny Marie
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vých schodů. Tak utěšenou cestu k poslednímu odpočinku asi 
ještě Kamenný pastýř neviděl.

Cestu do královského města Slaný po silnici I/16 ne-
lze doporučit ani Pastýři, ani pěšákům, pro které je taková 
procházka poukázkou na zpáteční cestu tam, kam vede 
v Tuřanech to krásné schodiště. Nejklidnější je polní cesta 
nahoru ke Studeněvsi. Návrší opanovala zdaleka viditelná 
vodárenská věž, u níž se krčí skromná kaplička, ale ještě než 
opustí Pastýř Tuřany, pozdraví ho v jedné ze zahrádek kach-
ny, na jejichž příbytku visí inzerát do rubriky Služby-nabídka: 
„Jsme indičtí běžci (kachny) a milujeme všechny druhy slimá-
ků. Děkujeme.“ To potěší každého zahrádkáře, hlavně v letoš-
ním mimořádně slizkém roce, a pastýř by mohl ocenit aspoň 
to, že tyhle kachny se pohybují ve stejné poloze, v níž se i on 
dívá už bůhvíjak dlouho do krajiny.

Po dlouhé cestě Pastýři určitě vyschlo v pískovci, 
a tak se ve Studeněvsi ani v předměstích Slaného nezasta-
ví. Na konci putování je druhý pivovar, který drží obnovenou 
čest pivovarníků na Slánsku. Antošův pivovar vařil už od roku 
1536 a v roce 2010 byla velká tradice obnovena. Kdoví, čím 
by unaveného Pastýře napojili, ale kdyby nasál sedmnáct-
ku Tlustého netopýra, museli by pro něj asi přijít zase klobučtí 
sedláci, aby ho vrátili tam, kam patří. Do ohrádky na návrší 
nad jejich ves, aby odtud pozoroval, jak se lidičky na Slánsku 
snaží dát do pořádku zemi, kterou si za předchozí generace 
tak zplanýrovali.

Co by si v místním pivovaru Pastýř dal, nelze dobře 
odhadnout. Možná něco trochu lehčího, dvanáctku Krahulí-
ka, s Motákem či Magorem by po té staré zkušenosti s vichřicí 
asi neriskoval. Množství půllitrů by ovšem patrně udolalo i místní 
štamgasty, rozpálený pětitunový obr něco vypije.

Do sousedního Bílichova je to kousek do kopce a zase 
s kopce a taky tahle obec vypadá k světu, pravda, bez vel-
kých investic. A protože v Hořešovicích už Pastýř byl, mohl by 
se odvážit polní cestou do Líského.

Cesta do Líského vede po turistické značce, pak se 
od ní odklání a míří ke studánce Královka. Kdoví, jak by se tudy 
prodíral Pastýř, i pěšák nemá snadnou cestu. Každopádně 
na kopci se objeví první baráky a jste v Líském. A i Kamenný 
pastýř by se zaradoval u cedule, která vítá příchozí u prvního 
domku. „Koně, psy a nevrlé manželky uvažte u plotu“. Možná 
by si i Pastýř povyskočil, zvlášť pokud je aspoň zčásti pravdivá 
ta historie o zlé zemance.

Líský je vesnička s necelou stovkou duší vmáčknutá 
do kopce a její nejcennější památkou je již zmíněná studánka, 
kam údajně Eliška Přemyslovna zahodila klíče od korunovač-
ních klenotů, aby je manžel Jan Lucemburský nenašel. Tolik 
Václav Beneš Třebízský.

Z Líského klesá silnice mírně až do Pozdně. Vesnici 
nemůže nikdo minout, vysoká věž kostela Stětí sv. Jana Křtite-
le vyčnívá nad domky už od konce 13. století a Pastýř by si 
klidně podle ní mohl srovnat přesný čas. I když železitý písko-
vec asi měří čas jinak než lidé a na nějaké minutě nebo hodině 
mu nezáleží.

Pak čeká Pastýře poslední lesní úsek do sousedních 
Jedomělic. Nad vsí místo kostela ční sokolovna a i Pastýř by se 
podivoval nad obrovským ptákem na jejím hřebenu, protože 
taková potvora ještě nikdy na něm nepřistála.

Z Jedomělic vede cesta spořádaně podle Byseňské-
ho potoka a další zastávkou je obec Libovice. Dlouhá řada 
domků, z nichž některé mají nepřehlédnutelně barevnou fasá-
du a vprostřed hospoda s výstižným názvem LIBO, kde se často 
hraje a zpívá, jak by ne, když starosta je kapelník asi nejznáměj-
ší party v okolí.

A z dolíku zase na kopec, do Tuřan, kam odedávna 
chodili lidé ze širokého okolí na slavnou pouť. Vesnice nata-
žená po obou stranách podle hlavního tahu Slaný–Řevničov 
dostala v posledních letech nový, slušivější kabát. Nejvíc je to 
vidět v centru, kde vyrostla nová mateřská škola, a upravená 
je i celá náves, nad níž se zvedá stavba kostela Panny Marie 
a vedle ní stojící dřevěné zvonice. Zvonice má za sebou tři sto-
letí a už ani jeden z původních zvonů. Dva vzala světová válka, 
namísto třetího, který pukl, byl odlit v roce 1909 nový. Do areálu 
hřbitova, který obklopuje kostel a zvonici, se vstupuje krásnými 
železnými vraty a vyměněny byly i ošlapané stupně pískovco- Antošův pivovar ve Slaném (foto Jiří Jaroch)
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Letecký pohled na Slánskou horu od jihu






