Cesty, které nás spojují
To je projekt, o kterém se moc neví. Cílem je propojit staré polní a lesní cesty, které zanikly převážně
zemědělskou velkovýrobou na území Říčanska a regionu Pošemberska. Obnovit 27 km převážně polních cest,
které se napojí na již existující značené turistické cesty a mají nabídnout zážitky z historie, kultury a přírodních
zajímavostí. S projektem souvisí informační tabule, herní prvky a hlavně výsadba nové zeleně.
Lepší námět na vycházku by se hledal těžko. Tak jsme dnes dojeli na okraj Prahy, do Kolodějů. Kdysi to
byla obec daleko za Prahou, dnes jedna z městských částí Prahy 9. Možná si řeknete Koloděje, kde se to zvláštní
slovo vzalo. S odpovědí se dostaneme daleko do historie až do 13. století, tehdy tudy vedla takzvaná moravská
cesta spojující Prahu s Moravou a všechno to zavinil vhodný brod přes říčku Rokytku. Vozy brodící se přes vodu
se často polámaly, odnesla to hlavně kola a na to již čekali místní „koloději“ dnes bychom řekli koláři. Ti patřili
k zakladatelům tehdejší vsi Koloděje.
Z autobusu jsme vystoupili přímo před kostelem Povýšení svatého kříže z roku 1806. Ten vznikl hodně
zvláštním způsobem. V nedalekém Újezdě nad Lesy byl srovnán se zemí kostel svatého Bartoloměje, všechen
stavební materiál byl použit na zdejší kostel. A co víc, pro zdejší kostel byl zachráněn oltářní obraz svatého
Bartoloměje a tři velmi staré zvony. Ten nejstarší z roku 1486 se zachoval dodnes a jako na objednávku nás
přivítal zvoněním před zcela výjimečně otevřeným kostelem.

Dnes prosluněný interiér kostela Povýšení svatého kříže v Kolodějích

Od kostela jsme se vydali k lokalitě Skála. Je to vlastně bývalá obří skládka odpadu z výstavby
pražských panelových sídlišť. Před několika lety byla skládka kompletně bagry přehrabána, nebezpečný
odpad odvezen a zbylý materiál zavezen ornicí a upraven do tvaru dvou návrší. Vrchol toho nižšího byl
doplněn malými menhiry do podoby keltské modlitebny a vyšší vrchol je připraven pro stavbu
kamenné rozhledny ve tvaru středověké pevnostní bašty.

Terénní úpravy dávno skončily, rozhledna sice ještě nestojí ale výhled je již dnes parádní

Přímo pod námi leží ukryt ve stínu nádherné zeleně kolodějský hřbitůvek. I na ten jsme na chvíli zavítali

Opouštíme Koloděje a vyrážíme do polí v katastrálním území Postupice. Právě tyto obnovené cesty
spojí v budoucnu velkou část obcí v regionu. Postupice nejsou místem neznámým, v minulosti se proslavily
zemědělským šlechtitelským podnikem. Třeba Postupické rajče je dodnes známé v celé Evropě.

Červeně značená polní cesta nás zavedla k zastavení U tří kaštanů. Jsme asi v půlce cesty, proč toho
nevyužít? A tentokrát jsme si mohli dovolit dokonce jistý luxus. Naše vycházka je ve stejný den jako autobusový
výlet P. 1, s obědem a návštěvou památek. Co dostalo přednost, je asi jasné. Nás do Kolodějů šlo tedy pouze pět
a nikdo nikam tentokrát nespěchal. Skvělé posezení ve stínu obrovských a na pohled mimořádně zdravých
jírovců se protáhlo na více jak hodinu. Bylo o čem povídat.

Dále nás čeká zajímavý asi kilometrový úsek vysekaný divočinou v podobě uzavřeného zeleného tunelu

Tak to byl kus divoké přírody, jemuž bylo trochu pomoženo, v horkém a slunném dni jako je ten dnešní to
bylo moc příjemné. Náš další cíl je návrší Šance, pěšina k němu vede lesíkem s metrovými kopřivami, na ty
vyzrály jediné dlouhé kalhoty. Nevadí, popálení prý je dokonce zdravé.
Návrší Šance je na první pohled jen mírný kopeček trochu udržované přírody a poutače pro turisty
Ve skutečnosti jsou to ale zbytky valů staroslovanského hradiště,
v němž pobýval král Václav II. Tady mu porodila jeho manželka
roku 1296 dceru Markétu. Ta byla později prohlášena za svatou.
Z celého hradiště se dodnes zachoval právě jen kostel sv. Markéty.

Z návrší Šance to již ke kostelu sv. Markéty není daleko, ale hustá
zeleň ponechává poutníka stále v napětí. Pak se najednou vynoří za
vysokými kaštany.
Na středověký kostel vypadá hodně dobře. Samozřejmě je
několikrát přestavěný a místními velmi dobře udržovaný. Vypadá vlastně jako úplně nový. V kostele je
rokokový oltář s obrazem svaté Markéty a ve věži dva 600 let staré funkční zvony.

Kostel svaté Markéty stojí uprostřed malého hřbitova, ten bude asi hodně starý, soudě podle kdysi
nádherných a nákladných hrobek. Ty čekají velké opravy.

Po několika desítkách metrů odchází červená značka ze silnice a noří se do svahu divoké zeleně. Míří
k mlýnskému rybníku, u nějž býval nejstarší královický vodní mlýn. Rybník je ale vypuštěný, prochází
rekonstrukcí a mlýnské pozemky slouží jako ohrazené výběhy koní. Oba rybníky pod Markétou napájí vodou
říčka Rokytka. Celé území povětšinou náletové zeleně je hodně vlhké, dnes jsme měli štěstí, díky teplému počasí
jsme prošli bez problémů.
Kostel svaté Markéty spolu se středověkou věží v Královicích a zvoničkou na návsi vytváří
pozoruhodný urbanistický a historický celek.

Renesanční věž tvrze s nástěnnými malbami uvnitř pochází z roku 1388 a je vysoká 20m. Původní název
Královic byl „ Ves lidí Králových“. Dnes jsou Královice vyhlášeny Vesnickou památkovou zónou.

Koloděje a Královice ve čtvrtek 9. Září 2021.
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