Toulky Českobrodskem

Ke svatému Martinu do Kozojed
Cesta vychází z rozcestí Na Šembeře na silnici Český Brod - Zahrady - Truba - Kostelec nad Černými lesy. U rozcestí je vybudováno nové komfortní parkoviště. Od rozcestí se vydáme po žluté,
zelené a červené turistické značce. Hned na začátku cesty projdeme průlomem hráze bývalého rybníka. Za chvíli dojdeme
k rozcestí, kde odbočuje červená značka, ale my, sledujíce žlutou
a zelenou značku, začneme stoupat do kopce po široké lesní cestě. Jakmile dojdeme k dalšímu rozcestí, odbočíme po žluté doprava a zelenou necháme stále stoupat po lesní cestě. Žlutá značka
nás vede úzkou pěšinou nejprve přes mělkou rokli a hned na to
strmě vzhůru až na vrchol kopce, kde se rozkládalo hradiště Staré
(Pusté) zámky, později hrad Šember. Žlutá značka odbočuje vlevo, ale my si nejprve uděláme odbočku doprava přes hradní příkop a pak na hradní plošinu zakončenou skalním ostrohem nad
údolím Šembery.

Lokalita hradiště byla osídlena již v mladší době bronzové (1300
let př. Kr.), samotné mohutné opevnění vzniklo v době halštatské
okolo roku 500 př. Kr. Po Keltech přišli v cca 6. - 8. století Slované. Hrad Šember byl založen po roce 1357, avšak pravděpodobně
již v roce 1421 byl hrad rozbořen husity, neb byl v majetku cisterciáckého kláštera v Klášterní Skalici. Každopádně je v roce
1452 uváděn jako „zámek pustý“.
S osídlením zdejší lokality souvisí i dodnes užívaný název Dolánky. Byla to ves vzdálená jen několik set metrů východně od hradu
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Šember. V letech 1360 - 1421 byla stejně jako Šember v majetku
kláštera v Klášterní Skalici. Ve vsi byla vybudována i tvrz, avšak
ves i tvrz zanikly někdy ve 2. polovině 16. století.
Po prohlídce bývalého hradiště pokračujeme po žluté značce až
k valu s příkopem chránícím bývalé předhradí, kde se žlutá stočí
vpravo, avšak my pokračujeme stále rovně. Vlevo v rokli je vidět
lesní cesta se zelenou značkou, na kterou se lesními cestičkami
vrátíme a dáme se po zelené doprava. Po více než kilometru se
k nám zleva připojí
Kozojedský potok a
vzápětí narazíme na
první chatu někdejší
trampské osady Colorádo, jež zde vznikla ve
20. letech 20. století.
Dojdeme na rozcestí
s červenou turistickou
značkou, ale pokračujeme stále po zelené
doleva.
Vystoupáme
současně
s cestou
z údolí a vlevo už vidíme cíl cesty, kostel sv. Martina.
Prohlídka tohoto mystického místa určitě stojí za to, a to jak starobylý, původně románský, kostel, tak i trochu strašidelná márnice celá porostlá psím vínem.

Historie kostela sv. Martina se datuje až do konce 12. století. Ve
14. století byl přestavěn goticky a v roce 1769 barokně. Zvláštní
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osamocená poloha kostela je dána skutečností, že ves Kozojedy se
původně rozkládala okolo kostela, avšak v 16. století se z důvodu
nedostatku vody přestěhovala necelý kilometr jihovýchodně.
Na zpáteční cestu se vydáme po červené turistické značce. První
úsek cesty až po rozcestí se zelenou značkou již známe, ale nyní
budeme pokračovat údolím po proudu Šembery. Projdeme dlouhou chatovou osadu a údolí postupně nabývá čím dál víc divočejší
charakter. Zvláště od rozcestí se žlutou značkou se můžeme cítit
jak v pravém horském údolí. V případě dostatku vody v Šembeře
můžeme obdivovat i její peřeje, jak se proud říčky dere kamenitým
údolím. Scenérie, kterou bychom na okraji Polabské nížiny příliš
neočekávali,
určitě
stojí za to. Několikrát
přejdeme Šemberu po
dřevěných lávkách, a
jakmile dojdeme na
rozcestí se žlutou a zelenou
turistickou
značkou, blížíme se
k závěru cesty, neboť
tudy už jsme šli cestou
vzhůru. Za okamžik
tedy opět projdeme
bývalou hrází a jsme
na parkovišti.
Výchozí bod:
Rozcestí Na Šembeře, GPS N50°01´10,8˝ E14°48´57,3˝
Obtížnost:
2 - 3 hodiny chůze, cesta nevhodná pro dětské kočárky a cyklisty
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Za svatým Václavem i Davidovou hvězdou do
Přistoupimi
Na první pohled nenápadná středočeská víska skrývá velká překvapení. Již název Přistoupim vzbuzuje otázku. Navíc odpověď
předznamenává i naše následující kroky. Původ jména obce se
totiž vztahuje k setkání vůdců pohanského kmene Zličanů Radslava Zlického z Kouřimi a křesťanských pražských Přemyslovců
sv. Václava zde na hranici území obou kmenů. Když se svým vojskem přitáhl sv. Václav, Radslav uviděl Václavův zářící kříž a
ohromen se vzdal a přistoupil na podmínky sv. Václava.

Naši cestu začneme v centru Přistoupimi, kam můžeme přijet i autobusem PID,
a nejprve zamíříme ke slovanskému hradišti Svatováclavské šance, ke kterému
se vztahuje pověst o jménu obce. Cesta
není označená, ale najdeme ji, když se
vydáme po silnici směrem na Kostelec
nad Černými lesy, ale ještě před pravotočivou zatáčkou a následujícím stoupáním odbočíme šikmo doleva a projdeme
užší cestou mezi domy. Následně se ocitneme v hluboce zaříznutém úvozu, který
se stáčí doleva a stoupá. Jsme vlastně
v obranném příkopu, jenž odděloval hradiště na dvě části. Po výstupu se ocitneme na rozsáhlé plošině
hradiště z přelomu 8. a 9. století. Dnes tu vidíme pole, ovocné sady a široký výhled do okolí.
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K dalším přistoupimským zajímavostem se musíme vrátit zase
zpět do vsi. Jakmile přijdeme na silnici, dáme se první odbočkou
doprava. Ulicí, která je označena jako obytná zóna, projdeme pod
skalní terasou, na které se rozkládají Svatováclavské šance.

Na konci ulice narazíme na zeď židovského hřbitova. Ten byl založen ve 2.
polovině 18. století a uvidíme tu mnoho
barokních a klasicistních náhrobků.
Hřbitov obejdeme podél zdi zleva.
Přejdeme můstek přes Jalový potok u
fotbalového hřiště a dáme se vlevo na
silnici do centra obce. Po levé straně ulice uvidíme obecní úřad, původně židovskou synagogu s dochovaným desaterem na vrcholu štítu postavenou v roce
1842 v novorománském slohu.
V centru obce ještě nesmíme minout
kostel sv. Václava se zvonicí. Kostel je zde doložen již ve 2. polovině 14. století. Koncem 16. století byl renesančně a na přelomu
17. a 18. století barokně upraven. Mohutná renesanční zvonice
pochází z let 1590 - 1591 a je patrně dílem mistra Pavla, autora
českobrodské zvonice u sv. Gottharda. Barokní střecha zvonice
byla vybudována po požáru v roce 1732.
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Naproti kostelu sv. Václava září čerstvě opravená budova původně
hospodářského dvora z poloviny 12. století, který byl v 17. století
přestavěn na barokní zámek. V 18. století byl kněžnou Marií Terezou Savojskou rozenou z Lichtenštejna přestavěn zpět na hospodářský dvůr. Od 19. století sloužila hlavní budova jako fara.
Výchozí bod:
Obec Přistoupim, GPS N50°03´14,8˝ E14°52´42,9˝
Obtížnost:
1 hodina pohodlné chůze
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Do obory a k raketové základně u Přehvozdí
Kousek divoké přírody navíc s trochu tajuplnou minulostí lze nalézt kousek od obce Přehvozdí. Ve zdejší oboře byla totiž po tři desetiletí základna protiletadlové raketové obrany Prahy.

Z Přehvozdí se vydáme po žluté turistické značce směrem na Kostelec nad Černými lesy. Nejprve sklesáme po polní cestě do údolí
potoka a pak již vstoupíme do lesa, po jehož okraji půjdeme více
než tři kilometry. Po necelém kilometru dojdeme k rozcestí Obora,
kde si můžeme udělat krátkou odbočku ke zdejšímu rybníčku,
nicméně pak budeme pokračovat stále po žluté značce.

Až k rozcestí Dolní Peklov půjdeme romantickým opuštěným údolím Jalového potoka. Na rozcestí Dolní Peklov odbočíme ze žluté
značky, která odbočuje doleva, a půjdeme rovně západním smě11
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rem po neznačené lesní cestě. Asi po 300 metrech dorazíme
k plotu arboreta usedlosti Hošť, podle nějž se vydáme doprava do
strmějšího kopce. Jakmile vystoupáme k rozcestí lesních cest,
budeme pokračovat rovně, tj. stále severním směrem. Po této cestě půjdeme necelé dva kilometry a po pravé straně můžeme tušit
údolí Jalového potoka, kterým jsme před nějakou chvílí šli.
Jakmile dojdeme k rozcestí se zpevněnou cestou, dostali jsme se
už k raketové základně. Můžeme pokračovat doleva ve směru
naší trasy, nebo můžeme jít doprava a raketovou základnu tak
celou obejít (je to asi jen půlkilometrová zacházka). Při tom se
můžeme pokusit, samozřejmě se zvýšenou opatrností najít pozůstatky bývalých vojenských objektů.

Historie zdejší raketové základny se začíná
psát v roce 1960, kdy
vzniká 6. protiletadlový raketový oddíl Přehvozdí. Ten byl součástí 71. protiletadlové
raketové brigády Praha, jež měla za úkol
bránit Prahu před leteckými útoky. Podobných protiletadlových
raketových oddílů, jako je v Přehvozdí, bylo
okolo Prahy mezi lety 1960 - 1990 vybudováno celkem 20.
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Raketová základna se skládala ze dvou skupin objektů. Jedna
skupina umístěná uvnitř oválu obehnaného ohradníkem podél
okružní komunikace zahrnovala 6 odpalovacích ramp, radar, budovu pro mužstvo a velitelství umístěné v podzemí. Druhá skupina objektů se nacházela na příjezdu k základně a zahrnovala budovy kasáren, kotelny, kuchyně, garáží apod.
Jakmile se dostaneme na trojúhelníkové rozcestí, vydáme se po
asfaltové cestě ven z lesa směrem k Přehvozdí. Po asi 1,5 km dojdeme k trojúhelníkové křižovatce se silnicí Přehvozdí - Kostelec
nad Černými lesy. Vydáme se levou větví, přejdeme přes silnici a
na takřka přímo navazující cestu se žlutou turistickou značkou.
Ta nás doprovodí mírným obloukem zpět k výchozímu bodu našeho výletu, do Přehvozdí.
Výchozí bod:
Obec Přehvozdí, GPS N50°01´43,9˝ E14°50´20,0˝
Obtížnost:
3 - 4 hodiny chůze, cesta není vhodná za vlhka
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K liblickým vysílačům
Pro mnohé, zejména přespolní, je to symbol Českého Brodu. A bezesporu to je nezaměnitelný orientační bod. Řeč je o rozhlasovém
vysílači v Liblicích.

Historie liblického vysílače je poměrně bohatá. Původní vysílač
(později označován jako Liblice 1 nebo Liblice A) byl ale umístěn
poblíž centra Liblic, u
dnešní
ulice
K Vysílači. Tento pozemek si vybralo Ministerstvo obrany již
v roce 1919. Liblice
byly vybrány jak kvůli
své výhodné poloze
pro šíření středovlnného vysílání, tak i díky existenci dálkového
kabelu Praha - Pardubice - Olomouc a blízkosti stabilních zdrojů
elektrické energie z elektráren Elektrárenského svazu středolabských okresů (ESSO) v Kolíně, Poděbradech a Nymburce.
Nicméně dalších deset let se v Liblicích nic nedělo a mezitím byl
vybudován vysílač v Poděbradech mj. zajímavý svou architektonicky cennou provozní budovou. Stavba vysílače v Liblicích se
opět začala projednávat tedy až v roce 1929. V roce 1930 bylo získáno stavební povolení a již 27. 10. 1931 odtud začala vysílat na
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frekvenci 617 kHz stanice Radiojournal. Dvě anténní věže byly vysoké 150 m a vzdáleny od sebe 250 m. Mezi nimi byla natažena
anténa typu T. Provozní budova postavená vedle věží je dnes, po
zrušení vysílače Liblice 1, upravena k bydlení. Věže vysílače byly
odstřeleny 11. 8. 2004.
Vysílač na dnešním místě (Liblice 2 nebo také Liblice B) vznikl
v letech 1935 - 1937, kdy zde
byl postaven anténní stožár typu
Blaw Knox vysoký 280 m (na
černobílém snímku [6]). V roce
1972 byl však tento stožár odstřelen a namísto něj zde byly
v letech 1975 - 1976 postaveny
dva nové stožáry vzdálené od sebe 120 m, jež se svou výškou
355 m zařadily na pozici nejvyšší stavby na území dnešní České
republiky. Nový vysílač začal vysílat 28. 12. 1976 na frekvenci 639 kHz, kde dnes naladíme stanici ČRo2 Praha. Zajímavostí vysílače jsou i speciální šplhavé výtahy na každé z věží, které zaměstnance obsluhy vyvezou do výšky 350 m za 40 min.

Za 2. světové války a následně v éře vlády pracujícího lidu sloužily
vysílače i k rušení nepřátelských rozhlasových stanic. Od 50. do
90. let 20. století pak byly navíc vysílače střeženy vojenskou posádkou (z počátku zde byla rota Vnitřní stráže Ministerstva národní bezpečnosti).
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Že byly vysílače strategicky důležitý bod, dokladuje i to, že tu
v závěru 2. světové války došlo k boji o vysílač mezi českými povstalci a německými vojáky. Pomník 18 padlým povstalcům je na
křižovatce silnic I/12 a II/108 do Kostelce nad Černými lesy.
Cesta k vysílači je velmi jednoduchá. Na silnici z Liblic do Bylan
těsně za koncem obce Liblice je v blízkosti regulační stanice vysokotlakého plynovodu trojúhelníková odbočka. Cesta z ní vede
k provozní budově vysílače. Odtud pak pokračuje cesta, přehrazena závorou proti vjezdu vozidel, přímo k vysílači.
Výchozí bod:
Obec Liblice, GPS N50°04´11,9˝ E14°53´13,1˝
Obtížnost:
1 hodina pohodlné chůze
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