
Jednotlivá zastavení - křížem krážem šumným městem 

 

1. Zámek Klecany 

  

 

 

 

 

  Klecanský zámek patří mezi nejzajímavější dominanty města. 

Původní tvrz je vzpomínána již v roce 1380, zatím co o zámku se 

hovoří v roce 1607. Tyto názvy se střídají až do konce 17. století. 

A střídají se i majitelé. Zikmund Hromada z Boršic, jehož zásluhou 

se Klecany staly městečkem byl jeho vlastníkem kolem roku 1507. 

Hraběnka Anna Fürsteberková rozená Lobkowiczová zde sídlila v 

roce 1628, v roce 1691 je uváděn jako majitel Václav Vojtěch ze 

Štemberka. V majetku hrabat Gallasů a později Clam-Gallasů byl 

zámek v létech 1727-1803. V této době navštívila Klecany dvakrát 

císařovna Marie Terezie a to v roce 1754 a 1757. 

V roce 1803 kupuje zámek nájemce nelahozeveckého panství Jan 

Vilém Woborzil a v roce 1847 cukrovarník Antonín Balle. Rodina 

Beniesů vlastnila zámek od roku 1892. 

Za II. světové války prodala tehdy rozvedená Matylda Beniesová 

zámek Svazu německé mládeže (Hitlerjugend). Po válce zde bylo 

školící středisko Českého svazu mládeže, posléze až do roku 1990 

byl zámek v majetku Čsl. Armády. V tomto roce byl předán obci 

Klecany, která jej v roce 1992 prodala Ing. Toupalíkovi z Brna. Ten 

se však o zámek nestaral, takže v roce 2003, kdy ho koupil Jens 

Beckhäuser připomínal ruinu. V současné době je zámek plně 

zrestaurován a slouží jako sídlo majitele. 

Zámek se stal třikrát obětí ohně – v roce 1827, 1857 a 1924. 

Původní tvrz byla trojkřídlá, hlavní jižní průčelí bylo dvoupatrové.  

Dnes je zámek tvořen čtyřmi křídly kolem nádvoří s průčelním 

rizalitem (část stavby pravoúhle nebo cylindricky předstupující po 

celé výšce budovy). Celý zámek prošel složitým stavebním 

vývojem, o kterém nemáme dos-tatek informací.  

Současná podoba vznikla po požáru v roce 1924. V 

novoempírovém slohu byla navržena Kašparem Předákem. 

Ve štítě zámku je umístěn nápis Magno Millenio Invenio Viam – 

MMIV – nacházím cestu do velkého tisíciletí. 

 
 

2. Socha sv. Jana Nepomuckého 

    
Barokní socha pocházející z 18. století. Na podstavci znak 

Harrachů. 

 
 

3. Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 

  

Klecanský farní kostel je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Podle 

farní kroniky zde stával už za panování Karla IV. a první písemná 

zmínka je z roku 1332. Původně gotická stavba byla v roce 1748-49 

přestavěna v jednoduchém slohu barokním a v roce 1892 podle 

návrhu architekta Jana Vejrycha, přestavěna ve slohu české 

renesance.  

Hlavní oltář z roku 1888 byl v roce 1978 nahrazen jednoduchým 

oltářem kamenným. Odstraněna byla i kazatelna a kostelní lavice – 

vše bylo napadeno dřevomorkou. Kostel byl několikrát vykraden. 

Ze starého oltáře zůstalo zachováno torzo obrazu Nanebevzetí P. 

Marie, který namaloval ak. malíř Vilém Kandler. Malba na stropě 
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chrámové lodi (P. Maria v oblacích uprostřed andělů) je dílem ak. 

malíře Vojtěcha Bartoňka. 

Na postranních rokokových oltářích z 18. století jsou obrazy sv. 

Jana Nepomuckého a sv. Aloise. Kamenná křtitelnice je z roku 

1674, víko je dřevěné, barokní. Kostelní varhany byly vyrobeny 

firmou Rejna a Černý a mají 8 rejstříků. Do chrámového zdiva v 

předsíni bylo vsazeno několik náhrobních kamenů ze 16. a 17. 

století. 

Ve věži kostela je umístěn hodinový stroj z roku 1729, který byl 

dílem firmy „Johanna Wentzela Neuman Prag“. Kdy hodiny 

přestaly ukazovat čas, nevíme (poslední zmínka je z roku 1938). V 

roce 1999 byl ve věži umístěn nový zvon Václav, pořízený z darů 

občanů a sponzorů. Před I. sv. válkou měly Klecany sedm zvonů, 

pět z nich bylo v roce 1917 rekvírováno. Díky sbírkám občanů byly 

v době mezi světovými válkami pořízeny tři nové zvony. V době II. 

světové války byly odvezeny všechny. Vrátil se pouze jeden - byl 

puklý (z roku 1728 barokní). Je umístěn ve výklenku hlavní 

kostelní lodi. 

V létech 1876-84 zde působil kněz a v tehdejší době velmi oblíbený 

spisovatel a povídkář Václav Beneš Třebízský. 

 

 
 

4. Socha svatého Václava  

 

  

Sloup se sochou sv. Václava je ze druhé poloviny 17. století a stával 

původně u vchodu do panského dvora v Přemýšlení. Socha, 

omylem pokládaná za sv. Floriána, byla paterem Josefem 

Mejsnarem, tehdejším klecanským knězem vyžádána na majiteli 

velkostatku a převezena do Klecan. Zde byla restaurována a 

umístěna před kostelem na místě, kde stával dubový kříž. Je 

zapsána do  

státního seznamu kulturních památek. V roce 1984 – 85 byla 

provedena její oprava. 

Další informace najdete v rubrice Šumné Klecany  

 
 

Socha svatého Václava 

aneb jak se ze svatého Václava málem stal svatý Florián 
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Pokud jdete kolem klecanského kostela Nanebevzetí panny Marie, neunikne Vaší pozornosti sloup 

zakončený ozdobnou hlavicí a krásnou sochou svatého Václava. Všichni ji bereme jako historickou 

součást Klecan. Nebylo tomu však vždy. Tato socha stojí před naším kostelem teprve od roku 1896. Při 

pátrání po původu této sochy našel kronikář města p. Novotný zajímavý zápis v Pamětní kronice obce 

Zdiby. Ač tato kniha byla založena až v roce 1937, první tamní kronikář Jan Goldstein popisoval i starší 

historii obce velmi podrobně. O soše v ní konkrétně stojí: 

 

"Jak již bylo uvedeno ve vzhledu obce stála v obci Přemyšlení na pravé straně vchodu do dvora socha 

světce sv. Floriána držící v ruce dížku. Je záhadou, jak se stalo, že soše dížka i s kusem ruky upadla. Když 

pak přemyšlenský občan Štika postavil novou hospodu, chtěl nechat na svůj náklad sochu tuto opravit. 

Silně se o to ucházel, aby byla tato znovuvzkříšená socha přemístěna na posud volné místo před 

hospodou..." S tehdejším klecanským farářem pat. Rotternbornem dokonce vyjednával slavnostní 

vysvěcení a snažil se zasadit o vznik pouti na svátek sv. Floriána.  

 

Tento nápad se ukázal jako proveditelný, ale realizace se neustále odkládala. Naštěstí pro Klecany k ní 

nikdy nedošlo. Obrat v zájmu o sochu nastal s nástupem nového kněze v Klecanech pat. Josefa Mejsnara. 

Ten se zasadil o přemístění sochy do Klecan. Podle zápisů v kronikách bylo nutné sochu, která byla k 

nepoznání sešlá opraviti a sloup, který byl velmi porouchán vyrobiti znovu. Nutno dodat, že o této akci 

Zdibský kronikář škodolibě dodal, že pat. Josef Mejsnar nechal převést sochu do Klecan a svatého 

Floriána nechal předělat na svatého Václava. 

 

    
 

Tento zápis rozhodně nenechal p. Novotného chladným a hledal v historických materiálech další fakta o 

této soše. Ve všech se však tato socha objevuje pouze pod názvem svatý Václav. V některých materiálech 

se dokonce objevuje chybný rok přemístění do Klecan. Jasné rozluštění nám dává kniha klecanské fary - 

Liber memorabilium, kde pod rokem 1896 je jasně uvedeno, že na svátek všech svatých, byla slavnostně 

posvěcena obnovená socha svatého Václava v místech, kde dříve stával dubový kříž. Socha svatého 

Václava je na základě znalce prof. Maura velmi pěkné umělecké dílo pocházející z poloviny 17. století. 

Jak dále uvádí zápis socha stávala dříve v Přemyšlení, ale byla již porouchaná a zubožená, že lidé na 

sloupu dosti vysokém již nepoznávali, že jde o svatého Václava, ale říkali, že jest to svatý Florián. (a 

ejhle, že by rozluštění záhady, nebo šlo o škodolibost kronikáře Goldsteina?) Socha byla na vyžádání 

klecanského faráře (pat. Meisnar) přemístěna do Klecan. Byla obnovena nákladem zádušním od 

bratranců Ducháčků v Praze. Obnova i s novým sloupem a hlavicí přesně dle starého vzoru stála 145 

zlatých. 
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(fotografie kostela - zatím pravděpodobně jedna z nejstarších dochovaných pohledů na kostel, kde je ještě 

kříž s ukřižovaným v místech, kde dnes najdeme sochu svatého Václava. Tato fotografie musela 

vzniknout po přestavbě kostela v roce 1892 a před instalací sochy v roce 1896.) 

 

V každém případě prostor před Klecanským kostelem zdobí od roku 1896 krásná socha svatého Václava 

(i přes to, že se nám Zdibští snažili podstrčit svatého Floriána) pocházející z druhé poloviny století 

sedmnáctého. Restaurována byla v letech 1984-1985 kdy došlo k očištění a doplnění chybějících částí 

(ruka, obličej, noha, draperie a kopí). Práci provedl podnik ČFVU Dílo Praha nákladem 20 999Kčs. 

 
 

5. Pomník s Myslbekovým Ukřižovaným postavený v roce 1894.  

 

 

  

Pomník na památku kaplana a spisovatele Václava Beneše 

Třebízského byl postaven díky sdružení českých literátů. Zhotoven 

z jemného hořického pískovce v sochařské dílně bratranců 

Ducháčkových v Praze se skládá ze dvou částí: kříže, který je 

vysoký 3,13 m a podstavce o výšce 3,87 m. 

Model Ukřižovaného je dílem tehdejšího ředitele c. k. umělecko – 

průmyslové školy v Praze Josefa Myslbeka, návrh podstavce s 

kamenným zábradlím ve stylu baroka provedl a daroval profesor 

téže školy, architekt Jiří Stibral. Reliéf Václava Beneše 

Třebízského, umístěný v dolní části pomníku provedl tehdejší 

posluchač umělecko – průmyslové školy Josef Mařatka. 

Pomník má základy do hloubky 5ti metrů. Za zmínku stojí, že 

veškeré náklady na stavbu vč. pozemku o výměře 540m2 poskytl 

zdarma tehdejší majitel zámku pan Jindřich Benies. 

 
 

6. Fara 

 

  

O klecanské faře máme nejstarší zprávy ze 14. století. Ovšem 

nevíme, kde stávala. O té současné víme ze zápisů farních kronik, 

že byla společně se sýpkou a stájemi postavena v roce 1766, v 

barokním slohu. Na faře místnost – kaplanka - s původním 

inventářem a památkami na kaplana a spisovatele VBT, který zde v 

létech 1876-84 působil. 

Na farní zahradě je zdobený kovový kříž, patrně z doby, kdy 

Klecany vlastnil hrabě Šternberk, instalovaný paterem Heroldem 

(nedoloženo). 

http://www.klecany.cz/big.php?item=1004
http://www.klecany.cz/big.php?item=1026
http://www.klecany.cz/big.php?item=1028
http://www.klecany.cz/big.php?item=1019


 

U vchodu před farou je tepaný panel, na kterém jsou vyznačena 

místa, spojená se životem VBT. Panel zhotovil pan Jindřich Kuneš, 

otec zdejšího faráře v roce 1978. V létech 2003-05 byl obnoven 

krov a položena nová krytina na střechu fary, objekt byl odvodněn, 

zaveden plyn, kanalizace a položen nový vodovodní řad. 

 
 

7. Zdravotní středisko - Obecná škola 

  

 

 

  

Původně budova obecné školy, která byla postavena v roce 1864. 

Doznala tři přestavby a sloužila až do roku 1967. Poté se škola 

přestěhovala do nových budov a původní budova byla po přestavbě 

v létech 1967 - 70 kolaudována jako zdravotní středisko, kde jsou 

soustředěny lékařské služby vč. lékárny. 

V klecanské škole působilo několik vynikajících učitelů. V létech 

1885 – 95 zde učil Josef Kožíšek, autor populárního slabikáře pro 

prvňáčky „Poupata“ a řady dalších knih pro mládež. Také učitel 

Karel Černý (1883 – 87) psal divadelní hry a povídky pro mládež. 

 

Pod budovou střediska je dům č. p. 87 – první funkcionalistická vila 

postavená mimo území Prahy. 

 
 

8. C.K. schody 

 

  

Na věčnou památku zázračné záchrany Jeho Veličenstva císaře 

Františka Josefa vybudované roku 1852. O jejich postavení se 

nejvíce zasloužil tehdejší starosta a stavitel pan Jan Strach, který 

uspořádal sbírku na pokrytí stavebních nákladů. Následujícího roku 

byly na přední straně schodů vysázeny dva císařské stromy - lípy. 

Další informace najdete v rubrice Šumné Klecany  

 

 
 

C.K. schody v Klecanech 

 

Císařské schody v Klecanech na věčnou památku zázračné záchrany Jeho Veličenstva císaře 

Františka Josefa 

 

Některá místa i věci jsou pro nás obyčejné, protože při každodenním míjení si ani neuvědomíme, jak staré 

a významné mohou být. Stávají se prostě součástí našeho života, míjíme je a bereme jako samozřejmou 

součást našeho bytí.  
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Také v Klecanech máme taková místa. Nemusíme je dlouze hledat. Všiměte si například schodů, které 

vedou z náměstí ke kostelu. Vidíme je každý den a málokdo si uvědomí, že tu stojí již 155 let.  

Spodní část je stále používána, se znatelnými stopami rekonstrukcí, horní část, která končí u boční branky 

ke kostelu silně nahlodaná zubem času již neúprosně mizí mezi bujným porostem. Zmizí, nebo se najde 

síla, která je zachová věkům budoucím? 

 

     
 

Několik pohledů na schody v rozmezí let 1890-1910 

 

A jak to vlastně bylo s c.k. schody v Klecanech? Přečtěte si zápis ve farní kronice (pamětní kniha Liber 

Memorabilium vedená od roku 1836): 

 

Roku 1852 se na zimu zarovnával pahorek pod farním kostelem, a to z důvodu, aby mohly být postaveny 

kamenné schody ke kostelu. Stavba schodů byla také ihned zahájena a tyto obdržely název Císařské 

schody (c.k. schody), na věčnou památku zázračné záchrany Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa, 

neboť ten ze všech nejvyšší byl za jasného dne při promenádě v sídelním městě Vídni přepaden zezadu 

nožem ( 18. února 1853) hanebným ničemou jménem Libenyi, rozeným z Uher. O jejich postavení se 

nejvíce zasloužil současný starosta pan Jan Strach, který uspořádal sbírku na pokrytí stavebních nákladů, 

které mají činit 300 zlatých konvenční měny. Nezdá se ale, že by pískovec hodlal být trvanlivý, pochází ze 

zeměšského pískovcového lomu. 

 

Následujícího roku byly na věčnou památku nejvyšší oslavy sňatku Jeho c.k. apoštolského Veličenstva 

císaře Františka Josefa s nejosvícenější princeznou Alžbětou Bavorskou, který se konal 24, dubna 1854, 

vysázeny po obou stranách schodů agocijské stromy, když předtím, po vykonání slavností bohoslužby v 

přítomnosti velkého počtu lidí, kteří společně se školní mládeží zpívali národní hymnu, byly čtyřmi 

zvolenými školáky na přední straně schodů vysázeny dva císařské stromy - lípy. 

 

 
Pokud se pozorně zadíváte, naleznete 

pozůstatky c.k. schodů  

 
Pohled na spodní, stále 

používanou část  

 
Celkový pohled.  
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Stará část pomalu mizí v porostu  

 
Léta sloužily...  

 
Schody vedly k boční brance u 

kostela  

 
 

9. Benešovka 

 

 

  

Benešovka – malý lesní palouček se slavným jménem. Místo v 

klecanském háji, které připomíná působení kněze a spisovatele 

Václava Beneše Třebízského, který zde nabíral nové síly a náměty 

pro svoje romány a povídky. 

Za dob jeho působení v Klecanech (1876 – 1884) tu byla prostá 

dřevěná lavička s křížkem, kterou nechal pro spisovatele zhotovit 

tehdejší správce velkostatku pan Josef Janáček, jeho velký přítel a 

obdivovatel. Torzo křížku zde bylo ještě v padesátých letech 

minulého století. 

Dnešní „Benešovka“ má do podoby té původní daleko. Koncem 

osmdesátých let byla průsekem zničena část paloučku, zatím co 

výhled do krajiny stíní vzrostlé duby.  

V současnosti je zde litinový křížek s nápisem, který připomíná 

působení VBT v Klecanech. Moderní parková lavička vás možná 

zláká k posezení v místech, které spisovatel vyhledával a měl rád. 

Další informace najdete v rubrice Šumné Klecany  

 
 

Benešovka 

...aneb o malém lesním paloučku se slavným jménem. 
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Blíže Klecan – v tichém háji 

bílý kříž a klekátko, 

V doubce stínu proti kříži 

K odpočinku sedátko….. 

Vždyť zde místo – rád kde dlíval 

Snivý věštec Třebízský; 

Zde duch jeho z města k městu 

Z vísky létal do vísky….. 

(báseň Karla Černýho z knihy: Osm let s Třebízským) 

 

Pokud půjdete na procházku do Klecanského háje, můžete se vydat na konci Lipové ulice po turisticky 

zeleně značené stezce směrem do Klecánek. Asi po dvou stech metrech narazíte na léty zvetšelou tabulku 

z roku 1989 s názvem „Benešovka“. Hlásá všem, kteří se zde zastaví, že to je:  

 

Oblíbené místo spisovatele Václava Beneše Třebízského v létech 1876 – 84, kdy jako kaplan působil v 

Klecanech. Zde nabíral síly a inspiraci k literární tvorbě. 

 

 
 

V roce 1883 přišel na klecanskou školu nový učitelský mládenec – Karel Černý.  

 

 
Klecanský učitel Karel Černý  

 

Záhy se seznámil s kaplanem Václavem Benešem a chodívali spolu na procházky klecanským hájem. 

Hned při první procházce ho Beneš zavedl na své oblíbené místo, odkud se otevíral krásný pohled na 

Prahu. Usedli spolu na dřevěné sedátko a pan kaplan vyprávěl: „Tato lavička tu dříve nebyla. Jednou jsem 

tudy šel s panem správcem a zmínil jsem se mu, jak rád mám toto místo… Představte si moje překvapení, 

když při příští procházce jsem tu našel zbrusu novou lavičku“…. 

B. Hofmeisterová: Osm let s Třebízským 
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A lavička s křížkem zůstala, i když nás spisovatel opustil… V polovině sedmdesátých let minulého století 

zbylo jen torzo kříže, uvázané u stromu. 

Tehdy se tři klecanští obyvatelé, pánové Mayer, Kertézs a Jan Bajer z Klecánek rozhodli obnovit zašlou 

slávu „Benešovky“. 

Ze zrušeného hrobu na místním hřbitově získali křížek, který pan Mayer dovezl na svém kole do háje a 

společnými silami ho umístnili do míst, kde stával původní, dřevěný kříž. Dřevěnou lavičku po několika 

létech nahradil pan Kertézs bytelnější, ale bez opěradla. 

Nápis pod ukřižovaným – NA PAMÁTKU SPISOVATELE VÁCLAVA BENEŠE TŘEBÍZSKÉHO, 

KAPLANA V KLECANECH - zhotovil pater Kuneš.  

 

 
 

Původní tabulka s tímto nápisem, která byla součástí celého kompletu, se někomu nelíbila a tak ji zničil. 

Díky úsilí pana Mayera je zde dnes stejný nápis, který zhotovil pan Pokora z Řeže. V roce 2003 

pracovníci MěÚ instalovali novou, parkovou lavičku. 

Dnešní podoba Benešovky je smutná. Podepsal se na ní průsek, který zničil horní část "paloučku" koncem 

osmdesátých let. Příroda pomalu zaceluje ránu, kterou jí člověk uštědřil, ale tu původní podobu plácku, se 

vzrostlými duby, již vrátit nedokáže... 

Až půjdete na procházku do Klecanského háje, zastavte se na Benešovce a odpočiňte si v místech, kde 

sedával klecanský kaplan a spisovatel VBT. Neotevře se Vám pohled na Prahu, příroda nezahálela a 

vegetace pohled zastínila. Ale i tak je zde příjemné posedět, odpočinout si a nabrat nové síly. 
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10. Pyramida. 

 

  

Místo v háji zvané "U Pyramidy" a samotná zděná mohyla, pochází 

z dob romantické úpravy Klecanského háje v druhé polovině 19. 

století. Podle ústního podání je zde pohřben oblíbený pes majitele 

zámku, v dalším lidovém podání se pod ní nachází vchod do 

podzemních chodeb, které mají vést až pod Levý Hradec. 

Další informace najdete v rubrice Šumné Klecany  

 
 

Šumný klecanský háj 

 

...formánek s vozem, taženým statným valachem pomalu minul kapličku u zámecké zahrady, poslední 

to klecanské stavení. Po pár desítkách metrů zahnul i s vozem plným sudů na cestu vedoucí bažantnicí 

k pivovaru...  
 

Tak nějak mohl vypadat obrázek poklidného života před stopadesáti lety. V té době, již klecanský pivovar 

pozvolna co do produkce upadal, výstav piva se krátil a velmi rychle se blížila doba jeho zániku a 

přestěhování do domu U Felixů.  

 

Dnes nebude řeč o pivovaru, protože o něm máme jen velmi málo poznatků. Zaměříme se na dominantu 

Klecan, ležící na jeho západním okraji. Řeč bude o Klecanském háji. Ač svou rozlohou cca 25h není z 

největších, o to více tajemství a zajímavostí v sobě skrývá. 

 

Do háje vstoupíme po zelené značce z ulice Lipová. Hned na kraji se musíme rozhodnout, kterým 

směrem se vydáme. Pokud zahneme vlevo, dojdeme po cca 250m na palouček, zvaný Benešovka. Toto 

místo měl velmi rád kněz a spisovatel Václav Beneš Třebízský a podrobně si o něm můžete přečíst na 

jiném místě Šumných Klecan. My se však vydáme rovně po zelené turistické značce směrem na vyhlídku, 

nebo chcete-li "Ke Křížku". Cesta je lemována divokým porostem, převážně náletovými dřevinami, ale za 

nimi vystupují ve své mohutné kráse duby i buky, které zcela jistě stojí v těchto místech několik stovek 

let. Nádherné panorama, je však na několika místech narušeno průseky. Ten poslední vznikl rychlou a 

neomalenou těžbou dřeva v devadesátých letech minulého století a matka příroda se snaží ze všech sil 

tuto ránu zacelit. Po asi tři sta metrech dojdeme k dalšímu průseku. Ten přeťal celý háj směrem k Vltavě, 

kvůli výstavbě kalovodu a to dokonce dvakrát za posledních čtyřicet let. Za zmíněným druhým průsekem 

nás však již čeká krásná a klidná vycházka listnatým lesem, která potěší v každém ročním období. 

 

Kousek za průsekem je možné sejít z cesty směrem vlevo (je zde i značená naučná stezka Křížem krážem 

šumným městem) a po pěšince se dostaneme na mohutný přírodní val, který zakončuje první ze 

zajímavostí vybudovaných zde člověkem - mohyla. Mezi místními se také zažil název tohoto místa "U 

pyramidy". Mohyla je vysoká okolo deseti metrů, je celá zděná a nutno říci, že na ní zub času znatelně 

zahlodal. Její vznik se nám přesně nepodařilo určit, stejně tak jako důvod stavby.  
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U Pyramidy 

 

Máme však zde několik vysvětlení. Pro romantické duše máme důvod první. Je zde pochován pes 

zámeckého pána, kterého měl tento natolik rád, že mu po jeho smrti nechal postavit tento monumentální 

pomník. Pro dobrodružné duše tu máme verzi o tajné chodbě z pivovaru směrem k Levému Hradci. 

Východ z této chodby je skryt hluboko pod touto stavbou. (Pivovar se však nacházel na jiném místě 

háje...) 

 

Pro nás pragmaticky smýšlející pak můžeme řící, že stavba velmi pravděpodobně pochází z dob 

romantických úprav háje a to z poloviny 18. století, kdy byla zbudována stejně jako desítky dalších (např. 

Janův hrad v Lednicko-Valtickém areálu) pro obveselení panstva a ozvláštění místa. 

 

Rostliny a živočichové Klecanského háje. 
 

Klecanský háj byl dříve státní přírodní rezervací, ale okolo roku 1978 po provedené stavbě kalovodu 

napříč hájem byla rezervace tehdejším ministerstvem kultury zrušena. Z dnešního pohledu to lze 

považovat za krok velmi neuvážený a škodlivý, protože území je od té doby nepřetržitě narušováno.  

 

Klecanský háj je lesem zvláštního určení. Neměla by tam tedy probíhat žádná větší těžba dřeva. Háj je 

plný velmi zajímavých rostlin i živočichů. V háji a na úbočích k Vltavě roste zhruba od čtyřicátých let 

minulého století netýkavka sibiřská, která se rozšířila ze severní Asie. Její příbuzná, až dvoumetrová a 

krásně růžově nebo fialově kvetoucí netýkavka žlaznatá, původem z Himaláje, se šíří především podél 

vodních toků. U nás je to v Klecánkách a pod lomem. Tam, kde se břehy neudržují, dokáže vytvořit téměř 

souvislé porosty a vytlačit většinu původní vegetace.  

 

Z dalších rostlin můžeme uvést orsej jarní, která roste nejraději na vlhkých místech, často v úžlabinách s 

tekoucí vodou a na březích potoků, ale i podle cest v háji. Je zde sasanka pryskyřníkovitá, žlutě kvetoucí, 

nezaměnitelná bílá klasika - sasanka hajní, bíle kvetoucí skřivatec lesní i žlutý podběl obecný, který sice 

není typicky lesní bylinou, ale na skalách kolem háje se vyskytuje velmi často. V Klecanském háji 

vyrůstá několik trsů také na hrázi rybníka. Typická pro náš háj je fialová nebo bílá dymnivka dutá, fialově 

černý plicník lékařský, bělavě zelený kokořík mnohokvětý, sytě žlutá prvosenka jarní, ptačinec 

velkokvětý, hluchavka bílá, nachová i pitulník a na skalách chráněná tařice skalní a především spousta 

violek vonných. 

 

Pokud budeme mluvit o dřevinách, pak je klecanský háj typickým příkladem převážně listnatého porostu, 

ale najdeme zde i několik jehličnanů. Převažují v něm dubohabrové háje s dubem zimním a letním, 

javorem mléčem, javorem klenem, babykou, habrem obecným, lípou srdčitou, břízou bílou, akátem, 
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Pokud budeme mluvit o dřevinách, pak je klecanský háj typickým příkladem převážně listnatého porostu, 

ale najdeme zde i několik jehličnanů. Převažují v něm dubohabrové háje s dubem zimním a letním, 

javorem mléčem, javorem klenem, babykou, habrem obecným, lípou srdčitou, břízou bílou, akátem, 

lískou obecnou a dalšími dřevinami. Místy se nachází i borovice lesní, vejmutovka, modřín opadavý, 

jasan ztepilý, jilm habrolistý, bez černý, na výslunných místech vzácně také dřín, brslen a spousta 

šípkových keřů. 

   

 
 

Pravděpodobně nejkrásnější strom v háji - majestátní platan 

 

V háji je mnoho impozantních stromů. Již zmíněný javor klen na hrázi rybníka, nebo naprosto úžasný 

platan v samém srdci háje. Samotný háj je také plný hub. Roste zde například hřib dubový, můžeme najít 

i václavku, čirůvku fialovou, bedlu vysokou, penízovku sametonohou, ze vzácnějších pstřeň dubový nebo 

kozák habrový. Hojná je v poslední době i pýchavka a krásná mochomůrka červená.  

 

Co se týče zvěře, není nic neobvyklého v lese pozorovat srny, zajíce, sám jsem před rokem stanul tváří v 

tvář lišce. (Naštěstí jsme oba poznali vážnost situace a rychle setkání ukončili). V posledních letech, v 

důsledku přemnožení, se v háji a v okolních polích vyskytuje divoké prase. V lokalitě Na Hradišti byla 

prasata pozorována na louce, ale dokonce i na hřišti mezi domy.  

 

Na polích a lukách nalezneme bažanty, koroptve a spoustu druhů ptactva. V háji byl pozorován vzácný 

datlovitý pták krutihlav obecný, králíček ohnivý, datel černý, strakapoud, žluna, holub doupňák, vzácně 

kalous ušatý, sedmihlásek hajní, pěnice hnědokřídlá, šoupálek krátkoprstý, dlask a opět připomenu osobní 

setkání, byť je to již hodně let, s naší největší sovou výrem velkým. Z hadů lze potkat slepýše (i když je to 

ještěrka), užovku hladkou (dorůstající až jednoho metru) a na skalách nad lomem i zmiji obecnou. 

 

Z brouků mimo jiné lze pozorovat našeho největšího dravého brouka střevlíka kožitého, který dosahuje až 

45mm délky, nebo hnědého bachratého tesaříka pilunu, jehož larvy žijí ve starých pařezech, roháče 

obecného, střevlíky, ploštici ruměnici a mnoho dalších. 

 

Pokud jste ještě háj nenavštívili - rozhodně je to nápad pro velmi příjemnou odpolední procházku a snad 

naleznete i místa, o kterých zde pojednáváme.   
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Mochna  

 
Koniklec  

 
Sasanka hajní  

 
Sasanka pryskyřníkovitá  

 
Violka vonná  

 
Sasanka hajní  

 
Sasanka hajní  

 
Hluchavka nachová  

 
Dymnivka dutá  

 
Orsej jarní  

 
Ptačinec velkokvětý  

 
Koberec z orseje jarního  

   

  
Sasanka hajní  

 
Sasanka hajní a dymnivka dutá  

 
 

11. Hájovna. 

 

  

Hájovna se studánkou a rybníčkem. Ze studánky byl zásobován 

dávno zrušený panský pivovar. Budovy pivovaru se na tomto místě 

nacházely ještě na počátku 20. století, kdy byly postupně strženy. 

Poslední budova z komplexu bývalého pivovaru byla zbořena před 

dvěma lety. Za hájovnou se nacházela romantická loučka 
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zakončena altánem ve tvaru rotundy. Zde bývalo místo pro oddech 

panstva při procházkách hájem a v čase honů. Po divoké a rychlé 

likvidaci v roce 2005 se zachovalo jen vyzděné podloží a torzo 

schodišť. U hráze rybníčka mohutný javor klen. Pod rybníkem další 

pramen, který má prý léčebné účinky. 

Další informace najdete v rubrice Šumné Klecany  

 
 

Šumný klecanský háj – hájovna 

 

 
 

Hájenka... zde stával Klecanský pivovar.  

 

Vraťme se zpět na hlavní cestu. Po několika minutách se dostaneme na další vyvýšeninu, na které stojí 

hájenka. Dnes je toto místo v příšerném stavu, ale nebylo tomu vždy. Právě zde stál původní městský 

pivovar. Od pamětníků, nebo spíše z vyprávění jejich rodičů víme, že zbytky hospodářských budov se na 

tomto místě nacházely ještě v prvních deseti letech 20. století. Rozsáhlá demolice proběhla 

pravděpodobně ve třicátých letech, kdy na planině byla zbudována hájenka. Poslední budova bývalého 

pivovaru podlehla divoké demolici před několika lety. Ta bohužel zničila toto romantické místo více než 

důkladně. 

    
 

Stával tu možná víc jak dvě stě let... pak stačilo pár dní 
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a  

    
a  

 
 

Na konci paseky stával romantický altán. Ten se tyčil vysoko nad hájem, skryt běžnému pozorování. Byla 

to kruhovitá stavba s portálovým vchodem, s dvojicí pískovcových sloupů, podobných jako u antických 

chrámů. Měla kopulovitou střechu a její vznik lze opět datovat do první poloviny 18. století, do dob 

romatizujících úprav háje. 

  

  a 

 

Schody vedoucí ke studánce od altánu a zbytky sloupů... 

 

Klecanský háj byla vlastně pečlivě udržovaná a do minulého století i oplocená a nepřístupná bažantnice s 

hojností zvěře. Altán sloužil jako výchozí místo pro procházky panstva i jako místo pro podávání 

občerstvení v dobách honů. Ačkoli je tato stavba zanešená v katastrálních mapách, dnes ji budete hledat 

marně. Lidská hloupost nezná mezí a stavba nenávratně zmizela ze světa. Doufám, že důvod byl opravdu 

pádný... 
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Dnes zde naleznete pouze krásné kamenné základy celé vyhlídky se zbytky schodů, které vedly po obou 

stranách směrem do nitra háje. Pokud se propletete křovinami na pravou stranu těchto schodů, dojdete ke 

studánce, o které ví jen málokdo. Původní malá lesní studánka, jejíž voda má podle pamětníků léčivé 

účinky byla z červených pálených cihel. Byla to taková malá "kaplička" kruhového průřezu vysoká asi 

1,5m, skvěle schovaná v krásném "kaňonu". Jako kluci jsme si zde rádi hráli. Byla to taková divočina, 

kousek od domova. 

  

 
 

Ne nejsme v Šumavských hvozdech - i takovéto scenérie nabídne Klecanský háj  

 

Popadané stromy, potůček, strmé stráně a hlavně nás tu nikdo nerušil v našich klukovských hrách. Někdy 

na konci osmdesátých let se však studánka propadla a pramen zmizel. Pečlivostí některých spoluobčanů 

byla studánka vyčištěna, pramen obnoven a studánka dostala nový, i když ne tak romantický, kabát ze 

žulových kostek. 

 

 
a 

Studánka pod altánem  

 

Vraťme se však opět zpět před hájovnu. Pokud půjdeme dále po zelené (nebo chcete-li po modré naučné 
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stezce) nalezneme za záhybem cesty lesní tůň. Před úpravou hladiny před dvaceti lety, byl na rybníčku i 

malý ostrůvek. Tůňku napájí další z lesních pramenů, v pořadí druhý.  

 

    
a 

Lesní tůň a "U Skrytého pramene" 

 

Studánka byla dříve zdrojem vody pro vaření Klecanského piva. Jako jediná má také svůj název - U 

Skrytého pramene. Při opravách v osmdesátých letech byl nalezen pískovcový kvádr, na kterém bylo 

německy napsáno - Zum Verborgenen Brunen. Byl umístěn na opravený plášť studánky, bohužel nikoho 

nenapadlo ho sem zazdít. Co se v našich končinách nepřimontuje na pevno, je velmi rychle ukradeno a 

stejný úděl postihl i tento kámen. Ze studánky dříve občané donášeli vodu do svých domovů. Kafíčko z ní 

připravené se prý nedalo s žádným jiným srovnat. Voda měla po přezkoušení daleko lepší kvalitu než ta z 

vodovodu. 

 

Pokračujme po značce dále do lesa. Na hrázi rybníka mineme mohutný javor klen, který je označen 

cedulkou významný strom.  

 

Za hrází pozornému pozorovateli neunikne drobná pěšinka uhýbající vlevo od hlavní cesty. Dojdete jí nad 

druhou, již zmiňovanou studánku. Pokud sem zavítáte brzy na jaře, ocitnete se na úžasném koberci 

sasanek hajních. Tisíce těchto bílých kvítků zde každoročně vítá příchod jara.  

 

Celý háj byl protkán sítí cest a cestiček. Ještě dnes, jsou naprosto zřetelné po celém háji. Dodnes se 

některé z nich používají k procházkám. 

 

 
 

Takových "ztracených cest" je v háji několik...  
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Okolí pivovaru bylo protkáno cestičkami - mapa z roku 1846 - za povšimnutí stojí budovy pivovaru.  

 

My však nebudeme nikam odbočovat a pokračujeme po zelené (resp. modré). Zatímco po levé straně háj 

sestupuje do kotliny k Vltavě, po pravé je vidět konec lesíka a pokračující pole.  

 
12. Okopy 

    

Památka na II. světovou válku. Na sklonku války se stalo letiště v 

Klecanech cílem několika hloubkových náletů spojenců. Německé 

velení ve snaze co nejvíce ochránit letadla z klecanského letiště 

nechalo vybudovat na okraji lesa valy, kam schovávalo 

bojeschopné letouny před nálety. Část "okopů" je stále ještě dnes 

zřetelně patrná. 

Další informace najdete v rubrice Šumné Klecany  

 
 

Šumný klecanský háj - okopy 

 

My však nebudeme nikam odbočovat a pokračujeme po zelené (resp. modré). Zatímco po levé straně háj 

sestupuje do kotliny k Vltavě, po pravé je vidět konec lesíka a pokračující pole. 

 

Na několika místech jsou zde stále znatelné okopy, památka na II. světovou válku. Na jejím sklonku se 

stalo letiště v Klecanech cílem několika hloubkových náletů spojenců. Německé velení ve snaze co 

nejvíce ochránit letadla z Klecanského letiště nechalo vybudovat na okraji lesa valy, kam schovávalo 

bojeschopné letouny před nálety. U jednoho tohoto okopu, které byly v tomto úseku háje po celém jeho 
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obvodu, je malý křížek s nápisem Luftwafe. Právě na tomto místě lze ještě dnes nalézt množství úlomků 

hliníku a drobných součástek letadel. Jak je vidět, ani okopy v háji neuchránily Německá letadla před 

zkázou.  

 

Letiště v Klecanech 7.10.1945 

 

Křídla Republice 

 

Při svém pátrání po dobových dokumentech, týkajících se Klecan, jsem narazil na velmi zajímavý, 

ale bohužel také krátký článek. Zavádí nás do období těsně po válcce, kdy bylo Klecanské letiště 

předáno do rukou Českého národního aeroklubu. Je jasné, že si jej nemohu nechat pro sebe. 

Vynasnažím se také v krátké době doplnit naši šumnou rubriku o historii Klecanského letiště. 

Článek vyšel na podzim 1945 v časopise Rozlet.  

 

 
 

Klecanské letiště 7. 10. 1945  

  

Letiště v Klecanech, které vybudovali Němci, bylo v neděli 7. října odevzdáno vojenskou správou do 

rukou Českého národního aeroklubu, který je bude využívat jako letecké výcvikové středisko pro Prahu a 

jako sportovní letiště vůbec. Letiště tvoří čtverec o straně 900 metrů. Odevzdání letiště aeroklubu bylo 

slavnostním dnem nejen pro letce samotné, ale i pro Klecany. S letištěm odevzdal velitel letectva divizní 

generál A. Vicherek i tři cvičná letadla, která převzal za aeroklub ing. O Hallera a za ministerstvo 

dopravy ing. K. Weysser. Na letadlech byly provedeny hned první lety, kterých se zúčastnili hosté a piloti 

aeroklubu. 
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Div. generál A. Vicherek, velitel letectva, odevzdává klecanské letiště do správy ČNA.  

Vedle něho zástupce min. dopravy ing. K. Weysser a předseda MNV Heřmánek. 

 

 
 

Při proslovech se zaplnilo nejen prostranství před tribunou,  

ale i hangár a letadla, která Němcům rozbili britští kotláři. 

  

 
 

Tak vítali klecanští pražské letce 
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Zájem hostů i domácích o letadla a hlavně létání byl značný.  

 
 

13. Vyhlídka 

 

  

Místo na starých mapách nazývané „Nad Vltavou“ v Klecanech 

známější jako "U Křížku". Dřevěný kříž tu také dlouhá léta stával. 

Překrásná vyhlídka do Vltavského kaňonu kde se řeka hluboko 

zařezává do skal. Lze se pokochat pohledem na Levý Hradec, vidět 

plavební komoru jezu Klecánky, Roztoky, ale i Klecánky z ptačí 

perspektivy, nebo Pražský hrad. 

Další informace najdete v rubrice Šumné Klecany  

Článek o křížku Na Vlasini a Na Vyhlídce  

 
 

Šumný klecanský háj – U Křížku 

 

Příjemná procházka nás dovede k okraji háje. Nacházíme se v místech na vyhlídce, nebo chcete-li U 

Křížku. Do padesátých let byl vysoko nad Vltavou opravdu dřevěný kříž. Kříž zmizel, zato vyhlídka na 

Vltavu je neopakovatelná. Dohlédnete na Pražský hrad, prohlédnete celé Roztoky, v dálce je vidět Okoř a 

Vltavský kaňon nám mizí za Levým Hradcem. Pokud se nebojíte a sestoupíte dále na skálu, můžete si z 

ptačí perspektivy prohlédnout Klecanské hradiště - Pravý Hradec i Klecánky. Z květeny zde nalezneme 

vonící mateřídoušku a chráněný koniklec. 

 

 
"Na Vyhlídce" - "U K řížku" se Vám naskytne krásný výhled na Vltavu 
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...a křížek tu opravdu býval. Na obrázku učitel V. Pecák.  

 

Na vysokých Vtavských skalách roste po celý rok množství chráněných rostlin. Když vyjdeme z háje, 

naši pozornost zcela jistě upoutá kopec naproti nám. Jedná se o navážku horniny z lomu Klecánky. Jako 

kluci jsme mu říkali "Na Americe". Kopec byl rájem pro naše dětská srdce, kde se odehrával jak Western, 

tak dobývání velehor i nějaká ta klukovská válka... Prostor pod ním býval jedna velká, rozlehlá třešňová 

alej. Třešňovky - Klecanské červené zlato, se táhly za obzor směrem k silnici. Této části se říká Gabovina 

- podle starých map i V Gabowině, nebo Kabovině či nad Vltavou. Sady třešní zde byly ještě v 

sedmdesátých letech, pak začaly ustupovat zemědělství. Dnes zde naleznete v části nad Vltavou už jen 

torza převážně mrtvých třešňových stromů. Podle pamětníků zde za hájem byla i spousta zahrad, kde bylo 

možné koupit čerstvou zeleninu. 

 

Křížky Na Vyhlídce a Na Vlasini 

 

Problematiky křížů, křížků, smírčích křížů, božích muk je velmi obsáhlá a málokdo si uvědomí, že křížky 

a boží muka v polích patřily k životu na venkově od nepaměti. Asi nejstarší podobou křížků byl smírčí 

kříž. Stál na místě zločinu, násilného úmrtí a součástí trestu tzv. smírčího práva, kdy bylo možné 

provinilci uložit úkol na odčinění jeho zločinu. Touto součástí mohlo být i vytesání a vztyčení kamenného 

kříže na místě, kde byl zločin spáchán. Tyto nejstarší kříže jsou ještě dnes na mnoha místech naší země… 

 

Další velmi pomíjivou formou byly kříže dřevěné, vztyčované ze stejných důvodů jako kříže smírčí, nebo 

jen pro připomenutí víry. Mnohdy stavbu iniciovali kněží a faráři jako připomínku víry v boha. Kříž je 

především symbolem spásy, vykoupení a budoucího života. Ukazuje ke Kristu a evangeliu, je symbolem 

všeho křesťanstva, používaný jako symbol od 4. století. 

 

Jedním takovým místem je i vyhlídka na Vltavu za hájem, lidově označovaná U křížku, Na vyhlídce a ve 

starých mapách najdeme "krásné české" označení Nad Moldawou. Zde již neobjevíte žádné pozůstatky, 

ale cílem je zde kříž znovu vztyčit. 

 

Kříž Na Vyhlídce nad Vltavou měl zděný podstavec a byl vysoký okolo 3 metrů. 
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jediná zatím známá (i když jen částečná) fotografie křížku na vyhlídce za hájem.  

Na fotografii je učitel Pecák s dcerou   

 

Dalším místem "U křížku" je místo na  vrchu Vlasině – viz zastavení č. 24. 

 
 

14. U sedmi dubů 

 

  

Přírodní zajímavost. Z jednoho společného místa - kmene vyrůstá 

(či spíše vyrůstalo) 7 dubů. Z původních sedmi dubů jsou dnes 

zachovány pouze dva.  

Roku 1876 zde zřídil hospodářský správce lavičku pro svou ženu a 

na jeden z dubů pověsil tabulku s nápisem Rosaruhe (Růženčino 

odpočívadlo). Václav Beneš Třebízský neměl poněmčování rád, a 

proto nechal zhotovit historicky vyhlížející tabulku s textem: „Zde 

zove u sedmi oběšených lancochů. Tito zběhlí vojáci drancovali 

okolní krajinu a byli pro výstrahu v roce 1639 na těchto sedmi 

dubech oběšeni.“ Správce zděšen nechal svoji tabulku odstranit a 

V.B.T. po čase také, protože si celou historku vymyslel. Leč pověst 

o sedmi oběšených je od té doby v Klecanech nesmrtelná. 

Další informace najdete v rubrice Šumné Klecany  

 

 

 

 
 

Šumný klecanský háj – U Sedmi dubů 

 

Na cestu zpět nepoužijeme stejnou pěšinku, ale uhneme mírně vlevo na cestu, která klesá směrem do nitra 

háje. Po nějakých tři sta metrech dojdeme k dalšímu pozoruhodnému místu Klecanského háje.  

 

Toto místo se již léta nazývá "U sedmi dubů" Jakoby z jednoho kmene zde rostlo sedm samostatných 

dubů. Pamatuji ještě dubů pět, ale dnes jen ti co tato místa dobře znají, najdou tlející ohromný pařez s 

pozůstatky dříve statných dubů, jedno mrtvé torzo a poslední dva z těchto velikánů. 

 

Chodíval sem rád i V. B. Třebízský. A právě od něho se zachovala další pověst. Roku 1876 zde zřídil 

hospodářský správce lavičku pro svou ženu a na jeden z dubů pověsil tabulku s nápisem Rosaruhe 

(Růženčino odpočívadlo). Václav Beneš Třebízský neměl poněmčování rád, a proto nechal zhotovit 

historicky vyhlížející tabulku s textem: „Zde zove u sedmi oběšených lancochů. Tito zběhlí vojáci 

drancovali okolní krajinu a byli pro výstrahu v roce 1639 na těchto sedmi dubech oběšeni.“ Správce však 

zděšen nechal svoji tabulku odstranit a V.B.T. po čase také, protože si celou historku vymyslel. Leč 

pověst o sedmi oběšených je od té doby v Klecanech nesmrtelná.  
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U Sedmi dubů 

 

 
Sedm dubů vyrůstalo z jednoho místa. 

 
 

15. Turecká líska a platan 

 

  
Mohutné stromy, v jejich blízkosti roste rovněž mohutný jasan. 

Další informace najdete v rubrice Šumné Klecany  

 

 
 

Šumný klecanský háj 

 

V háji je mnoho impozantních stromů. Již zmíněný javor klen na hrázi rybníka, nebo naprosto úžasný 

platan v samém srdci háje. Samotný háj je také plný hub. Roste zde například hřib dubový, můžeme najít 

i václavku, čirůvku fialovou, bedlu vysokou, penízovku sametonohou, ze vzácnějších pstřeň dubový nebo 

kozák habrový. Hojná je v poslední době i pýchavka a krásná mochomůrka červená. 
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16. Čertovka 

    

Z větší části uměle vytvořená cesta, vedoucí k Vltavě 

(pravděpodobně k zaniklému brodu na protější břeh) vznikla spolu s 

hradištěm někdy v 9. - 10. století. Cesta má znaky i vojensko-

obranného využití. Zatímco začátek směřuje kolmo k Vltavě, po 

chvíli se stočí a sleduje souběžně Vltavský břeh, aby po dalších 

několika desítkách metrů nenápadně vyústila mezi dvěma skalními 

hřbety nepozorovaně poblíž řeky. Cesta místy až 2m zařízlá pod 

terén umožňovala obráncům nerušeně sestupovat z hradiště až k 

Vltavě.  

Mnozí kdo navštěvovali školku v Klecanech si ještě dnes 

vzpomenou na pověst o čertech, kteří zde vylézali z pekla, trhali 

kameny ze skal a házeli je po sobě... 

 
 

Šumný klecanský háj 

 

Postupně sestoupíme do nejspodnějších částí háje, přes potok přejdeme suchou nohou přes mostek, který 

vede jakoby nikam. Cesta pravděpodobně dříve směřovala přímo dále vzhůru k hradišti, dnes ji však již 

nenajdeme. Mostek pravděpodobně pochází ze stejné doby, jako altán, nebo pyramida.  

 

       
 

Na romantickou procházku přes romantický mostek... 

 

Pokud budeme sledovat potůček dolů ke Klecánkům, dojdeme ke třetí studánce Klecanského háje. Tato je 

možná nejzajímavější ze všech zmíněných. Pramen totiž byl využíván jako zdroj pitné vody pro 

slovanské hradiště v 9. stol. našeho letopočtu. Ke studánce vedl opevněný val a zbytky jsou v terénu 

patrné ještě dnes. Pro tehdejší obyvatele byla strategicky důležitá. Pro velmi dobrou chuť vody byla hojně 

využívána i v pozdější době. Dnes ji naleznete jen pokud tato místa velmi dobře znáte a nebo jste velmi 

zdatný pozorovatel. 

 

    
 

Třetí ze studánek Klecanského háje najde jen málokdo... 
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17. Slovanské hradiště 

    

Slovanské hradiště, založené na přelomu 9. a 10. století. Vlastní 

hradiště mělo ledvinovitý tvar o rozloze cca 300x200m, posazené 

cca 40m nad hladinou Vltavy. Dříve bylo hradiště mylně datováno 

do 12. století a proto archeology neprávem opomíjeno. Teprve 

nálezy učiněné v poslední době v lokalitě „Do Čertovky“ a v okolí 

zámku jasně zasazuje klecanské hradiště na přelom 9. a 10. století. 

Odborníci si jsou téměř jisti, že klecanské hradiště je hledaný Pravý 

Hradec. Ve své době bylo klecanské hradiště se svými 1000m 

dlouhými hradbami jednou z největších fortifikačních staveb na 

území Čech. Hradiště zajišťovalo vizuální komunikaci mezi 

Pražským hradem a Levým Hradcem. Archeologické výzkumy 

malého rozsahu proběhly v prostoru hradiště v roce 1965.  

Na rozsáhlý výzkum a potvrzení své historické role tak klecanské 

hradiště teprve čeká. 

Další informace najdete v rubrice Šumné Klecany  

 
 

Klecany v raném středověku 

 

V této sekci se budeme zabývat velmi zajímavou historií Klecan a tou je slovanské osídlení. Většina 

klecaňáků jistě ví, že slovanské hradiště v oblasti Klecan se datuje již v 9. století. V místech zvaných Na 

Hradišti, v Klecanském háji, V Čertovce jsou ještě dnes znát valy, cesty a pozůstatky velkého hradiště, 

které by mohl podle posledních výzkumů být Pravý Hradec. 

 

 
 

Díky ochotě paní Nadi Profantové Vám přinášíme články o archeologických výzkumech v Klecanech z 

poslední doby. Ještě v tomto roce bychom se měli dočkat knihy o významu Klecan v 9. - 11. století. 

 

PhDr. Naďa Profantová CSc. 
Narozená 1962 v Praze, vystudovala archeologii na FF UK v Praze v letech 1980-84. Od roku 1986 

působí v Archeologickém ústavu ČSAV, dnes AV ČR, jen s krátkou přestávkou v roce 1992, kdy 

pracovala v muzeu v Roztokách.  

Zaměřila se na raný středověk, kromě příchodu Slovanů na problematiku jejich soužití s Avary a vznik 

společenských elit. Učí „Nejstarší slovanské osídlení v bývalém Československu“ na Katedře pravěku a 

raného středověku FF UK v Praze. Publikuje doma i v zahraničí (Polsko, Rakousko, Německo, 

Slovensko). Je spoluautorkou a spolueditorkou publikace Počátky raného středověku v Čechách, vydané 

v roce 2005.  
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18. Pomník od Ladislava Šalouna 

   

Základní kámen k tomuto pomníku byl položen 24. července 1898 

místním spolkem Třebízský. Žulový jehlancovitý podstavec 

zhotovil sochař Žďárský, bronzové poprsí spisovatele je dílem 

sochaře Ladislava Šalouna. Tehdejším zástupcům obce se pomník 

Ukřižovaného nezdál být dost důstojný a zasadili se o pomník 

druhý.  

Tak se dva pomníky jednomu spisovateli staly klecanskou raritou, 

která byla v tehdejším tisku odsouzena jako „přebytečné 

pomníkářství“. Stavba pomníku byla financována ze sbírky občanů, 

která tehdy vynesla 2.000 zlatých. Pomník byl odhalen ještě v létě 

roku 1898 za hojné účasti spolků, zejména sokolských, jak uvedly 

tehdejší Národní listy. 

 
 

19. Pomník padlým I. světové války 

 
 

 
  

  

Z iniciativy vdov a sirotků po padlých a zemřelých vojácích 

rozhodlo obecní zastupitelstvo 22. dubna 1922 o postavení 

pomníku. Ten zhotovil akademický sochař Jan Drobínek z Kolína. 

28. října 1922 byl slavnostně odhalen na dolním konci náměstí. V 

roce 1977 byl v rámci úpravy náměstí přemístěn do jeho středu. 

Pomník představuje „..ten český typ ženy ze staleté poroby 

odpoutané a je jasným výrazem naší svobody z níž trpěli ti, jejichž 

jména jsou vyryta na kameni.“ Na pomníku je jich uvedeno 49. 

Po roce 1945 zde přibyla další deska se jmény padlých a 

umučených ve II. světové válce. V roce 1998 byla provedena 

rozsáhlá rekonstrukce pomníku, nově byly umístněny letopočty 

1914-1918 i schránka s prstí z bojišť. Byla opravena i socha, 

poničená vandaly v roce 1997. 

Každoročně se zde konají shromáždění v předvečer 8. května a 28. 

října. 

 
 

20. Lípa 

    
Lípa zasazená na paměť narození 15,000.000 občana tehdejšího 

Československa. (S. Vokáč 1977). 

 
 

21. Obchod "U Felixů" – klecanský pivovar 

 

 

  

Budovy připomínají původní pivovar z 1. poloviny 18. století, kdy 

se zde vařilo téměř 1.000 hl piva ročně. Tehdy klecanské panství 

vlastnili Gallasové. V sedmdesátých letech provozovala pivovar 

rodina Lendeků s roční produkcí 2.500 hl.  

Ke konci 19. století tehdejší majitel (J. Benies) pivovar pro velkou 

konkurenci zrušil a prodal Antonínu Felixovi. Ten nechal celý 

komplex přestavět na pražírnu kávy, ke které patřil i komín, který 

měl s pivovarským společný pouze základ. Přestavbu dosud připo-

míná zašlý nápis na fasádě: „A. Felix – 1904.“ Později zde byl i 

obchod, čerpací stanice pohonných hmot a vinopalna. Většina 

rodiny zahynula v koncentračních táborech. Po válce byl objekt 

využíván k bydlení a jako prodejna, nyní je zde truhlářská dílna. Za 
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domem ve svahu dnes zasypané sklepy, odkud prý vedla chodba do 

zámku. 

Další informace najdete v rubrice Šumné Klecany  

 
 

Obchod U Felixů 
 

 
 

Budova, která stojí kousek pod náměstím VBT směrem do Klecánek. Původně městský pivovar (první 

stál v místech dnešní hájenky) pražírna kávy U Felixů, obchod a čerpací stanice U Felixů, pak také TEP, 

Kovomat, truhlářská dílna.  

A dnes torzo budovy s dominantním továrním komínem, na fasádě zbytek nápisu Antonín Felix, ve štítě 

datum poslední přestavby - 1904. V obchodě jsou ještě zbytky regálů z dvacátých let minulého století, 

dochovány pivovarské sklepy, stav však havarijní......  

Přežije, nebo ustoupí moderní výstavbě? 

 

    
 

    
 

 
  

A jak šel čas... 
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Zatím nejstarší vyobrazení obchodu U Felixů okolo roku 1890 

 

 
Budova krátce po přestavbě 1904 

  

    
 

    
  

 V polovině 18. století, v době kdy klecanské panství vlastnili Gallasové, vařil zdejší pivovar bezmála 

tisícovku hektolitrů piva za rok - přibližně stejně jako jeho bližší sousedi, rovněž panské pivovary ve 

Zdibech a Pakoměřicích. Nejednalo se o pivovarský podnik nevýznamný. V sedmdesátých letech 19. 

století provozovala klecanský pivovar rodina Lendeků - tehdy se produkce pivovaru pohybovala v mírách 

2 500 vystavených hektolitrů piva ročně, při velikosti varů 36 hektolitrů. To už podnik ale stagnoval. V 

nejbližším okolí mu sice ubyli konkurenti v Brnkách (a dávno předtím i v Drastech), jenže v těsném 

sousedství se vzmáhal nejen pivovárek ve Zdibech, ale především právě rozšiřovaný a modernizovaný 

nosticovský pivovar v Pakoměřicích. Klecanský pivovar ukončil svoji činnost krátce před rokem 1900, kdy 

jej vlastnili bratři Benniesové. 

S budovami pivovaru, z větší části přestavěnými, se setkáváme v centru městečka. Těleso pivovaru tvoří 

tři za sebou řazené jednopatrové budovy, z nichž prostřední je ve směru do stráně rozšířena o krátké 

křídlo. Zde byl asi původní chladící štok a v budově prostřední jistě bývala varna. Jí odpovídá i lehce 

navýšená střecha stavení. Zadní část pivovarského traktu bývala sladovnou s přízemním humnem, přední 

pak (roku 1906 upravovaná), sloužila k obytným účelům. 

Pivovar byl po svém zániku přestavěn na pražírnu kávy rodiny Felixů - k novému účelu patřil i komín, 

který má s pivovarským společný snad pouze základ. Pivovar je malebně přisazen ke svahu, v němž jsou 

zahloubeny spilka a již nepřístupné sklepy s chodbou, která dle místní tradice vedla až pod hořejší 

zámek.“ 
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22. Klecánecký (Skalní) mlýn 

 

 

  

Stojí v údolí vedle silnice z Klecánek do Klecan. Mlýnské kolo bylo 

původně napájeno vodou z nedalekého rybníka nad vodotečí v 

úžlabině dvou údolí. Jedno se dosud nazývá Mlynářovka. Dnes je 

zde jen potok, který ústí do Vltavy. 

Mlýn často měnil majitele, několikrát byl i v nájmu. Nejstarší 

známý vlastník byl František Tomše (majitel mlýna v 80. letech 19. 

století). Za něho se stal mlýn společenským střediskem okolí. Další 

majitel mlýn přestavěl v roce 1885. V roce 1935 už mlýn pracoval 

na elektrický pohon. Tehdy si mlýn pronajal a později koupil 

poslední mlynář – pan Antonín Bassy.  

V roce 1942 byl navýšen výkon mlýna a přistavěna další dvě 

podlaží. V té době byl mlýn vybaven dvěma válcovými stolicemi a 

kvalita vyráběné mouky byla vynikající. 

Po únoru 1948 byl mlýn nejprve znárodněn a v roce 1953 zrušen. V 

současné době je budova používána vnukem posledního majitele 

jako objekt bydlení. 

Další informace najdete v rubrice Šumné Klecany 

 
 

Mlýn Klecánky 

 

Velkým problémem při našem pátrání po historii Klecan, bylo shromáždění materiálu o Klecáneckém 

mlýnu. Místo, budova i historie je velmi zajímavá avšak materiálu o něm jako šafránu. A přece je to 

místo, které navštěvoval velmi rád V. B. Třebízský, místo, které rozhodně bylo pro život obce velmi 

významné. I přes veškerou snahu o zmapování historie mlýna, se však nedostaneme dále než do 

osmdesátých let 19. století. Nutno říci, že se zcela jistě mlelo při potoku do Klecánek ještě dříve. 

Při našem pátrání jsme oslovili osobu nejpovolanější, pana Bassyho, syna posledního Klecáneckého 

mlynáře. Velmi ochotně přislíbil pomoc a výsledek - zmapování známých 150-ti let historie mlýna Vám 

přinášíme. 

 

Mlýn zvaný Klecánecký, někdy i Skalní, s číslem popisným 1, najdete o samotě v údolí mezi obcemi 

Klecany a Klecánky, 4 km severně od hranice Prahy. Jeho mlýnské kolo bylo napájeno vodou z 

nedalekého rybníka na vodoteči dvou sbíhajících se údolí, z nichž jedno se ještě dnes nazývá Mlynářovka. 

Oběma údolími protékají vydatné potoky, které ústí do řeky Vltava. 

 

Nejstarším známým vlastníkem mlýna byl v 80. letech 19. století František Tomše. Za něho se mlýn stal 

rovněž jakýmsi společenským střediskem. Scházeli se zde besedníci, v jejichž kruzích nechyběl ani 

prozaik kněz Václav Beneš Třebízský, když v letech 1876 až 1884 v Klecanech kaplanoval. O tom nám 

milé svědectví podává spisovatelka Božena Hofmeisterová v publikaci Osm let s Třebízským. 

Zvláštní kapitolou bývaly „táčky“ v Klecáneckém mlýně. Bylo to důkladné starosvětské jednopatrové 

stavení na samotě směrem dolů od Klecan k Vltavě. Scházívala se tam podobná společnost, jakou líčí 

Svatopluk Čech v básni Ve stínu lípy. 

 

Besedníci sedávali v létě kolem stolu pořízeného z vysloužilého mlýnského kamene. V čele pan otec, dále 

pak řídící učitel, pan správce statku, kaplan a učitelský pomocník. Zvláště veselo bývalo, když byl 

náhodou ve mlýně některý světoběžný krajánek. Byl to zvláštní nárůdek, tihle krajánci. Cestovali od 

mlýna ke mlýnu podle potoků a řek, křížem krážem široširým krajem. Mluví-li se o „myslivecké latině“, 

pak krajánci bývali mistry „mlynářské latiny“. Třebízský chodil do mlýna rád, pana otce si nesmírně 

vážil. Brával s sebou svůj nerozlučný notes a přinášel si pravidelně z mlýna nějakou tu „kořist“ do 

kaplanky k zpracování. Často s nimi sedával i některý malíř. Zvláštní zálibou pana otce byla láska k 

výtvarnému umění. Poskytoval proto pohostinství kumštýřům od štětce. Jeden z nich mu za odměnu 
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namaloval na přilehlé skalní stěně obraz Panny Marie. Matný obrys postavy se tam dochoval dodnes. 

Hosté ve mlýně nikdy neseděli „na sucho“. Na pantátův povel do otevřeného okna kuchyně se po chvíli 

objevila panímáma a před každého hosta postavila důkladný hrnek chlazeného mléka a na stůl položila 

ohromný pecen voňavého domácího chleba.  

 
h  

Válcový mlýn - budova z roku 1885  

 

 
 

Pohled od Klecan, vpředu budova sloužící k ubytování - "šalanda" v pozadí vystupuje budova mlýna  

(okolo roku 1890).  

 

Zimní večery bývaly řidší, obyčejně někdy v neděli k večeru. Třebízský nikdy nechtěl do parádní světnice 

a dával přednost sezení v kuchyni. Připomínala mu fortelným dubovým nábytkem a obrázky 

namalovanými na skle rodnou světničku u nich doma. Po občerstvení se pan kaplan obyčejně zvedl, 

sebral notes a šel se podívat mezi bílou mlýnskou chasu na šalandu. Za ním se tam obvykle přemístili 

všichni. Třebízský byl výborným společníkem, žádný žert nepokazil a bývalo mu dobře mezi prostým 

lidem, z něhož sám vyšel. 

Pan otec pak vyprovázel celou společnost až nahoru do Klecan. Byl přepečlivým otcem pěti dětí. 

Nezapomněl se nikdy při loučení pozeptat kantorů i velebného pána, zda ta jeho havěť seká ve škole 

dobrotu a zda jí to učení leze do hlavy. 

Vydatným inspiračním zdrojem pro spisovatele Třebízského byly také „Dračky“ konané mimo jiné i ve 

mlýně. Při draní peří bylo možno vyslechnout nepřeberné množství pohádek, písní, pověstí a všeho toho, 

co Třebízský sbíral.  

Po Františku Tomšovi hospodařil na Klecáneckém mlýně František Hansl, který provedl přestavbu 

mlýna, jak dokazuje stavební protokol z 13. dubna 1885. Obsahuje rukou psaný záznam komisionelního 

řízení na místě stavby s podpisy starosty Tovara, stavitele Hladkého a vykonavatele stavby Srba. 

Zachoval se originál tohoto „stavebního povolení“ a dobová fotografie postaveného mlýna. 
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Později se stala majitelkou mlýna Anna Soukupová, manželka Václava Soukupa, majitele pekařství z 

Klecan. Ta mlýn též pronajímala. Z nájemců jmenujme mlynáře Votavu a Klimeše. 

V roce 1935 si Klecánecký mlýn – tehdy již pracující na elektrický pohon - najal mlynář Antonín Bassy. 

Ten později, v roce 1941, mlýn také koupil. O Antonínu Bassym, posledním mlynáři na Klecáneckém 

mlýnu, si povězme něco více. Narodil se v roce 1899 na Kladensku. Měl pět sourozenců, z toho dva další 

též mlynáře. Mynářskému řemeslu se vyučil u svého strýce Josefa Bassyho . Poté působil na dvou 

místech na Českomoravské vrchovině a později se usadil v Klecanech. Mlýn za jeho hospodaření dobře 

prosperoval, a tak jej mohl postupně zvelebovat. V roce 1942, kdy už mlýn svým výkonem nestačil 

poptávce, přistavěl další dvě podlaží, kde umístil mimo jiné dvě válcové stolice od firmy Prokop. Navýšil 

výkon pohonu o dalších 25 HP. V roce 1946 k mlýnu přistavěl ještě skladiště o ploše 160 m a vybavení 

firmy doplnil o nákladní automobil Peugeot, kterým byly mlýnské výrobky rozváženy. 

 

 
 

Válcový mlýn po přestavbě 1942  

 

Od září 1943 až do konce války byl Antonín Bassy - nadporučík v záloze - členem ilegální odbojové 

skupiny BARTOŠ, působící v oblasti Praha sever. 

 

 
 

Přístavba skladu - 1946  
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Mimo mlynařinu, které se věnoval s velkým zaujetím, patřila k jeho zájmům hra na harmoniku, na kterou 

hrával až do svých devadesáti dvou let. Dožil se sto čtyř roků a stal se jedním z nejstarších obyvatel 

republiky. Podle doposud zjištěných informací o původu jméno Bassy pochází z francouzštiny a již v 

období po třicetileté válce v letech1650 až 1705 se nositelé tohoto jména v Čechách vyskytovali. 

 

Po únoru 1948 byla tehdejším režimem živnost zrušena, přiřazena ke Kralupským mlýnům a Antonín 

Bassy se stal jejich zaměstnancem. V roce 1953 byl provoz zastaven. Zařízení nejprve zůstalo až do roku 

1962 v pohotovosti jako „válečná rezerva“ a poté bylo povoleno provozní prostory využít na rozšíření 

bytu. Tomu předcházela nákladná demontáž tehdy plně funkčních mlýnských strojů, jejichž díly byly 

dány k dispozici Sběrným surovinám za 5 haléřů za 1 kg. 

V budově bývalého mlýna se vystřídalo několik socialistických organizací. V roce 1994 objekt koupil 

vnuk Antonína Bassyho ing. Pavel Lyer. Ten po čase začal zdevastovaný mlýn rekonstruovat. Uprostřed 

rekonstrukcí se stal dům, spolu s dalšími pěti objekty v okolí, předmětem požárů založených žhářem. Ten 

se nejprve k činům přiznal, později svou výpověď odvolal a zůstal nepotrestán. Nyní budova slouží pro 

bydlení a majitel zde má také projektový ateliér. 

 
 

23. Klecanský jez a správa zdymadla 

 

 

 

  

Výstavbu hradlového jezu zahájila firma Lanna v červenci 1897, jez 

byl vyzkoušen 19. února 1899. Ve 20. letech min. století byly hrad-

lové jezy označeny za zastaralé, ale k jejich modernizaci bylo při-

kročeno až v 70. letech. Nové jezy měly být hrazeny podpíranou 

ocelovou kladkou. Tuto rekonstrukci dokončila polská firma 

Budimex v roce 1981. Na konci vorové propusti v roce 1985 

instalovala firma ČKD Blansko 4 přímoproudé Kaplanovy turbíny o 

průměrném výkonu 40 kW, který byl dodáván do rozvodné sítě. 

V prosinci 1999 byla zahájena stavba nové elektrárny, osazené 

dvěma turbínami typu SemiKaplan s průměrem oběžného kola 2300 

mm o výkonu 2x482 kW. Při povodni v roce 2002 byla silně 

poškozena.  

Po opravě byla znovu uvedena do provozu v roce 2003. 

Budova správy zdymadla byla postavena již v roce 1897 a od té 

doby slouží svému účelu. Na opěrné zdi i budově jsou 

zaznamenány výšky hladiny Vltavy od povodně v roce 1890, až po 

povodeň v roce 2002, kdy hladina Vltavy dosáhla výše o 9,37 m 

nad normální stav. 

 
 

24. Vyhlídka nad jezem 

 

  

Vrch Na Vlasini poskytuje další krásnou vyhlídku na koryto Vltavy 

přímo nad jezem Klecánky. 

Další informace najdete v rubrice Šumné Klecany 

 

Křížky Na Vyhlídce a Na Vlasini 

 

Vyhlídka na Vltavu za hájem, lidově označovaná U křížku – viz zastavení č. 13. 

 

Dalším místem "U křížku" je místo na  vrchu Vlasině. Zde je možné znovu najít dřevěný kříž, který tady 

před Velikonocemi 2011 vztyčili Jan Busch, Jan Holub, Martin Benák a Lukáš Lopatář. Materiál byl 

sybolicky použit z akátů, které se kácely pod kostelem a tak je to kříž pravdě Klecanský. 
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kříž na vrchu Vlasini okolo roku 1899  

 

Pojďme se podívat po historii křížku. Musím říci, že ani důkladná studie materiálů a kronik, rozhovory s 

pamětníky nevedla k jasnému závěru. Teprve historické pohlednice nám dávají alespoň částečnou 

odpověď. První jasný důkaz kříže na vrchu Vlasini je na pohlednici z roku 1899. Na tehdy zcela holém 

vrcholu se tyčí kříž, a pokud porovnáme poměrově výšku budov v Klecánkách s výškou kříže, docházím 

k závěru, že výška se mohla pohybovat okolo 5-ti metrů. Tím, že první zobrazení je z roku 1899 ovšem 

netvrdím, že tam kříž dříve nebyl. Není vyloučeno, že tento monumentální kříž byl vztyčen dříve, nebo že 

nahradil křížek menší. Dále se kříž objevuje na pohlednicích, někdy jasně, jindy jen velmi nezřetelně, tak 

jak Vlasině zarůstala.  

 

   

 

i když se to na první pohled nezdá, kříž stále stojí. První snímek okolo roku 1942, druhý cca 1948 

 

K zániku kříže došlo při bouřce, kdy do něj udeřil blesk a kříž shořel. Kdy tomu bylo, není přesně 

datované, ale na pohlednicích vydaných za války, kříž je, objevuje se ještě na pohlednicích 1945-1949. V 

padesátých letech ho již na pohlednicích nenajdeme. Je tedy zřejmé, že k zániku došlo krátce po válce. 

Kdo nechal kříž zbudovat a proč, není jasné. V kronice města o něm není žádná zmínka, taktéž farská 

kronika neobsahuje žádný záznam. Někdo tvrdí, že se jednalo o farské kříže vztyčené na popud faráře 

někdy po roce 1848 k upevnění víry mezi porobeným lidem. Proč píši o křížích v množném čísle? Ona 

totiž pravděpodobně existovala souvislost s křížem Na Vlasini a křížem Na Vyhlídce. Přesně se nám asi 

již zjistit nepodaří, ale našly se dvě matné podoby pověsti o klecanských křížích. Ta první je o dvou 

střelcích, kteří na sebe vzájemně z obou míst zamířili, vystřelili a oba zasáhli cíl… tato pověst se mi 

nezdá tak úplně reálná. Nevíme proč na sebe stříleli a navíc pokud si stoupneme na obě místa, pak k 

zásahu soupeře bychom potřebovali mít hodně dobré střelecké vybavení, nemluvě o technických 

možnostech palných zbraní té doby. Vzdušnou čarou mluvíme o vzdálenosti okolo 1 km. Zajímavá je 

další verze - dva bratři - opět dva lidé na dvou vyhlídkách. Tuto verzi si matně pamatuje M. Melíšek a 

vyprávěl mu ji ještě ve školní družině učitel Zeman - mimochodem jeden z kronikářů města. Na 

podrobnosti a příběh si však již nepamatuje. Zmínka o dvou bratřích mně osobně připomenula další 

vyprávění, tentokrát od paní učitelky Štěpánové. Opět zde figurují dva bratři, kteří ve stejnou dobu byli na 

obou vyhlídkách, volali a mávali na sebe. Ten mladší, na vyhlídce za lesem, mával tak vehementně, že v 

jednu chvíli ztratil rovnováhu a zřítil se ze skály. Na místě zahynul. Zdrcený druhý bratr vztyčil na obou 

místech kříže na památku svého milovaného mladšího bratra. Kříže prý byly orientovány tak, jako by se 

na sebe dívaly - tedy ne k řece. 
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Jak to opravdu bylo, už opravdu nikdo nezjistí, nebo si někdo ze starších občanů nevzpomene. Rozhodně 

jisté je, že na vrchu Vlasini se opět tyčí kříž. Je dobře, že se najdou lidé, kteří se snaží obnovit dávno 

zaniklé památky a symboly, které upomínají na události let minulých a které nenávratně mizí do 

zapomnění.  

 

 
 

 

25. Černá skála 

 

 

  

Do okolí Černé skály zavítal (prý na koni) 16. července 1920 první 

prezident republiky a čestný klecanský občan Tomáš Garrigue 

Masaryk. Na památku této události zde byla odhalena pamětní 

deska, která ji připomíná. A místní jí nazývají „Masarykova skála“. 

Každoročně v předvečer 7. března zde končí vzpomínkový průvod, 

připomínající narozeniny TGM. 

 
 

26. Hřbitov 

 

 

  

Původně se v Klecanech pohřbívalo kolem stávajícího kostela. Ten 

byl v roce 1855 zrušen a od té doby končí naši občané svou životní 

pouť na tomto hřbitově. Je rozdělen na „starý“, kde se pohřbívalo 

až do roku 1933, kdy byl hřbitov rozšířen o „nový“, vč. nové kaple 

(původní vyhořela v roce 1921). 

Odpočívá zde řada významných klecanských občanů. Jsou zde 

hrobky rodiny Novotných (majitelé Drast), kantorské rodiny Vlků, 

hrobka kněží, kteří v Klecanech sloužili. Finanční částku na 

vybudování této hrobky zajistil ve své pozůstalosti farář Václav 

Rottenborm. Je zde pochován Václav Maruška, známý šlechtitel a 

zahradník, odpočívá zde i generálmajor Jan Bret, nositel Řádu 

bílého lva a řada dalších. 

V roce 2001 byl na hřbitov přemístěn i restaurovaný pomníček letce 

Tassilo von Schaumburg, prince Hanavského, který v Klecanech 

havaroval na svém dolnoplošníku D – 1849 při ukázce 

akrobatického letu. Stalo se v pondělí 16. května 1932 ve 3 hodiny  

a 13 minut. Tassilo Karl Friedrich Wilhelm Antoniu Hubertus hrabě 

ze Schaumburgu je pohřben v rodinné hrobce Schaumburgů v 

zámecké kapli v Hořovicích. 

Další informace najdete v rubrice Šumné Klecany  
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Až půjdete na náš hřbitov, věnujte tichou vzpomínku všem, kteří 

nás na cestě životem předběhli.  

 
Václav Kopta 

 

Již při prvním studiu II. Knihy kronik obce Klecany, jsem byl zaujat jednou větou na stránce 151 „Václav 

Kopta, pilot, četař z Klecánek, zahynul pádem z letadla při cvičném letu u 61. letky, 1. pluku T. G. 

Masaryka“. Hledal jsem bližší údaje v pozdějších zápisech v kronikách obce, školy, ale v žádné ani 

slůvko. Po dlouhá léta zůstávala v mé paměti tato věta jen jako zajímavý údaj … ALE 

 

Koncem roku 2007 jsem dostal dopis od vojenského a leteckého historika pana B. Súdného ze Slovenska, 

který se zajímá o historii 3. leteckého pluku „generála - letce M. R. Štefánika. Mezi piloty, kteří zemřeli 

při výkonu vojenské služby patří i klecanský občan, pilot Václav Kopta. A tak jsem byl požádán o pomoc 

při získání podrobnějších údajů z jeho života v Klecánkách. Hledal jsem především na matrice i v 

zápisech školních kronik, ale je toho málo co jsme o něm a jeho rodině zjistili: 

 

Délesloužící četař polní pilot - letec Václav Kopta (nar. 15. 12. 1908) zahynul při havarii čs. vojenského 

letadla u obce Radějov dne 7. června 1935 jako příslušník 13. letky 3. leteckého pluku „generála - letce 

M. R. Štefánka“. Je pohřben na hřbitově v Klecanech v hrobce rodiny Koptových a Veselých, vpravo při 

vchodu do horní části hřbitova. Ve schránce je umístněna i jeho fotografie ve vojenské uniformě. 

  

 
 

Fotografie V. Kopty ze hřbitova byla silně poškozena vlhkostí - Václav Kopta zemřel ve věku 27 let. 

  

O rodině Koptových se nám nepodařilo získat další údaje a stejně tak i rodině Veselých – poslední člen 

rodiny pí. Veselá zemřela asi před pěti roky.  

 

Náš údaj v kronice je nesprávný. 61. průzkumná letka 1. leteckého pluku „T. G. Masaryka“ byla 

dislokována na letišti Praha – Kbely od svého vzniku v roce 1928 až do roku 1938. Je pravděpodobné, že 

Václav Kopta byl v průběhu vojenské služby přemístěn k 3. leteckému pluku.  

 

Letadlo, ve kterém zahynul, bylo československé výroby s označením Aero APb-32 z roku 1931, pro 

dvoučlennou posádku. Vyrobeno bylo asi 32 kusů, vyznačovaly se vysokou spolehlivostí a u vojenských 

posádek byly oblíbené. Příčina havárie letounu s pilotem V. Koptou není známa. 

 

Pan B. Súdný poslal i některé výpisy z denních rozkazů 3. leteckého pluku „generála - letce M. R. 

Štefánika“, které přibližují vojenskou službu pilota V. Kopty: 
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 dne 25. února 1933 uvádí, že výnosem MNO bylo povoleno aktivnímu pilotu letky 13. četaři 

Václavu Koptovi provádět lety na letounech MLL (Masarykovy letecké ligy), místní skupiny 

Košice. Stejné povolení je uděleno i v roce 1934 

 dne 7. září 1933 uskutečnil přelet na trati Košice – Praha u příležitosti konání Armádního 

leteckého dne; zpět 11. září 

 dne 19. dubna 1935 byl četař V. Kopta přemístěn od 13. letky k 9. letce 

 dne 11. června 1935 čl. 1 „Neúprosný osud vyrval z našeho středu tragickým způsobem čet.dsl. 

p.p.l. Václava Koptu, který zahynul při plnění své těžké letecké povinnosti dne 7. června 1935“ 

 

Poslední denní rozkaz týkající se dsl.čet.p.p.l. Václava Kopty uvádí složení a vyslání deputace příslušníků 

3. leteckého pluku „generála – letce M.R. Štefánika“ k účasti na pohřbu v Klecanech. 

 

 
Vojenský pohřeb V. Kopty - rakev na draku letadla a čestná stráž.  

Průvod míjí budovu hasičské zbrojnice. První stodola na obrázku již dnes neexistuje, ta druhá nyní slouží 

MěÚ  

 

Od vzpomínané tragické události uplynulo více na 70 let a přece si někteří starší občané pamatují na 

neobvyklý vojenský pohřeb délesloužícího četaře polního pilota – letce Václava KOPTU. Podle 

dosavadních zápisů byl to první vojenský pilot naší obce. 

 

Pomník hraběte Tassilo 

 

Historie jednoho pomníčku, aneb letecké neštěstí v Klecanech 

 

Bylo pondělí 16. května L.P. 1932 a na klecanském zámku doobědvali. Na návštěvě, která tu právě 

končila, byl hrabě Tassilo, princ Hanavský, druhorozený syn majitele hořovického panství (zlí jazykové 

tvrdí, že návštěva patřila spíše zámecké paní). Nutno podotknout, že princ do Klecan přiletěl svým 

letadlem, které poprávu vzbudilo velký zájem klecanských občanů. Před odletem se princ rozhodl 

přihlížejícímu davu předvést něco ze svého akrobatického umění. Toto rozhodnutí se pro něj stalo 

osudným.  

Ve 3 hodiny a 13 minut jeho stroj havaroval v prostoru klecanského letiště. Podle zápisu v naší matrice 

byl princ okamžitě mrtev. 
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Na místě neštěstí byl vztyčen pomníček, který připomínal tuto tragickou událost. Stál v polích ještě po 

druhé sv. válce. V našem městě žijí občané, kteří jako malí pokládali na místo havárie květiny.  

Krátce po druhé sv. válce byl pomníček demontován. Jeho spodní část byla použita na pomníček p. Jecha, 

který stojí u silnice na Větrušice dodnes, ostatní bylo odvezeno neznámo kam. Zde by zdánlivě historie 

pomníku mohla skončit a konstatovat, že nic, kromě fotografie nezbylo. Leč zázraky se dějí i v dnešní 

uspěchané době. 

 

V roce 1999 přišel na městský úřad dopis s dobovou fotografií pomníku a žádostí plzeňského občana o 

možné informace o tomto pomníku. Prý snad jeho část byla v roce 1950 přemístěna do prostor zámecké 

zahrady. Z. Šebek mi tuto fotografii a dopis ukázal. V té chvíli jsem si vzpoměl, že při jednom Dětském 

dnu v prostorách vojenské posádky, jsme stříleli u zámecké zdi ze vzduchovky a opodál v trávě ležel 

velký (tehdy mi bylo sedm a soudil jsem tak podle vlastní výšky) černý kámen s německým nápisem. 

Následující sobotu jsme se vydali do zchátralého areálu zámku a věřte, nevěřte, přesně v místech, které 

jsem si po 18 letech vybavil, leželo v husté trávě, částečně zahrabáno v zemi, v zuboženém a poškozeném 

stavu torzo pomníku, který se ztratil v roce 1946 a jen shodou velkých náhod nezmizel úplně.  

Pomník byl oboustranný, z jedné strany psaný německy - ta později sloužila jako terč a je poškozena 

střelbou a na druhé straně česky psaný. Rada města se rozhodla pomník zrestaurovat a přemístila jej na 

klecanský hřbitov. 

  

 
 

Až sem zavítáte, nezapomeňte si zrestaurovaný pomník prohlédnout. Byl obnoven podle dobové 

fotografie a celkem se věrně podobá originálu. Jeho záchrana se povedla „deset minut po dvanácté...“. Jen 

na ramenech kříže chybí nápis „TASSILO“.    

 

Zde by mohl náš článek skončit. Máme však pokračování... Po nějaké době od zveřejnění, se mi ozvala 

paní Voráčková ze Zdic, která trpí podobným "postižením" jako já - pátrá po historii "rodného města". 

Vyměnili jsme si informace o pomníku a ona mi několikrát poslala další upřesnění o hraběti, který 
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svou smrt nalezl v řepném poli u Klecan. I rozhodl jsem se povídání o jednom pomníčku rozšířit a 

doplnit: 

  

 
  

Tassilo, princ z Hanau, hrabě ze Schaumburgu  

 

Tassilo, princ z Hanau, hrabě ze Schaumburgu se narodil 21. prosince 1901 v Söckingu v Bavorsku, 

Fridrichu Augustu von Hanau a Hildegardě Gräfin Almásy von Zsadány. Zatímco v kronikách je uváděn 

jako Tassilo princ Hanavský a hrabě ze Schaumburgu, v německých materiálech je uváděn jako Tassilo 

princ z Hanau a Horowitz. Na Hořovickém panství, které jedna větev rodu Schaumburgů zakoupila roku 

1852 prožil část svého života. Věnoval se částečně řízení velkostatku svého bratra Jindřicha Hanau - 

Schaumburg a hlavně letecké akrobacii. V materiálech je uváděn jako skvělý zemědělský odborník.  Svůj 

stroj velmi často "parkoval" na louce pod zámkem mezi Slunečnou branou a Bažantnicí za přísného 

střežení zámeckých zřízenců. Jeho bratr Jindřich Hanau - Schaumburg je i posledním držitelem 

Hořovického panství. V době II. světové války pobývala na zámku jen část rodiny. Jindřich narukoval do 

Wehrmachtu záhy po anšlusu Rakouska a bojoval v německé armádě do roku 1942, kdy v Tunisku padl 

do zajetí. Do Hořovic se již nikdy nevrátil. 

 

 
  

Trosky letounu D-1849 na poli za zámkem v Klecanech 
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V neděli 15. května 1932 startoval hrabě Tassilo von Schaumburg na soutěži v Pardubicích na svém 

dolnoplošníku (v některých textech se uvádí rudé barvy)  D-1849. V tisku přímo stojí, že se blýskl 

vysokou pilotáží. Podle dostupných informací poté přelétl na letiště Kbely. V pondělí ráno 16. 5. 1932 v 

11.55 odlétá směrem na Klecany. Zde mohl přistát krátce po poledni na poli za zámkem - dnes prostor 

skladů Ahold (návštěva tedy nebyla moc dlouhá, protože ke zřícení stroje došlo v 15.13 hod). Jeho přílet 

prý vzbudil zájem ze strany obyvatelstva Klecan. Prý pro dav zvědavců, možná pro svého přítele pana 

Beniese (nebo jeho choť) se odpoledne rozhodl předvést leteckou akrobacii. Ta se mu nakonec stala 

osudnou. Při jedné figuře nízko nad zemí letoun nezvládl. 

 

Zajímavý je rozpor v líčení tohoto tragického okamžiku. Klecanský svědek se domníval, že byl oslněn 

odleskem slunce, vyskytuje se i zmínka o vynechání motoru. Informace z tisku z roku 1932 přináší další 

verzi: 

Nejsmělejší letec, říšskoněmecký hrabě Tassilo - Schaumburg zahynul 16. května t.r. Vracel se z leteckého 

dne v Prostějově, prováděl nad zemí odvážné letecké produkce a při jedné z nich se lehké letadlo zřítilo. Z 

trosek bylo vyproštěno letcovo tělo. Ještě dýchal, ale v zámku velkostatkáře Beniese v Klecanech, u něhož 

byl návštěvou záhy skonal. Byl 31letý, svou odvahou získal světového jména a přivolal si také smrt. 

 

 
  

Úmrtní oznámení 

 

V každém případě došlo vinou lidské chyby, nebo selhání techniky k prudkému pádu a roztříštění 

letounu. Po havárii, jak se píše v naší kronice, byl letec okamžitě mrtev. Naopak ve článku z roku 1932 se 

říká, že byl letec přenesen do zámku, kde zakrátko skonal. Máme i zmínku z Hořovické kroniky, že byl z 

trosek vyproštěn a zemřel na poli, blízko svého stroje. Pravdu se již nedozvíme, ale je zajímavé, kolik 

nepřesností se vyskytuje v popisu jedné události. 

 

 
Erb rodu Hanau 

 

Ostatky pilota hraběte Tassilo von Schaumburg jsou převezeny do Hořovic a již 19. května je vystrojen 

slavný a honosný pohřeb. V kronice Hořovic se dochoval zápis o této události. Majitelé panství se 
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pravděpodobně netěšili velké oblibě zástupců obce, jak se můžete dočíst, i když úmrtní oznámení bylo 

vytištěno v češtině a všichni byli pozváni, na akci se oficielně radní nedostavili. Ostatně zde je doslovný 

přepis z kroniky:  

 

Dne 19. května v 11hod. dopoledne konal se v Hořovicích slavný pohřeb 31 letého Tassila princ z Hanau, 

hraběte ze Schaumburgu, bratra zdejšího velkostatkáře Jindřicha Hanau - Schaumburga, který se zabil 

při letecké akrobacii u Klecan 16. května dopoledne. Tassilo patřil mezi známé říšskoněmecké letecké 

aktobaty a byl znám u nás z celé řady produkcí. Právě se vrátil z leteckého dne, pořádaného svazem čsl. 

letců v Prostějově. Chtěje předvésti svému známému, průmyslníku Beniesovi v Klecanech některé ukázky 

akrobacie, zřítil se do řepného pole s letadlem a za krátko na poli skonal. Pohřeb se konal z hořovického 

zámku. Po výkropu v hlavním sále šel průvod, v němž asi padesát členů příbuzenstva ze šlechty německé, 

rakouské i bývalé československé (mezi nimi i operní pěvkyně Jarmila Novotná, choť liteňského 

velkostatkáře Daubka) do děkanského kostela a odtud k rodinné hrobce Morice z Hanau. Ministersto nár. 

obrany věnovalo věnec, pohřbu se účastnili jeho zástupci i 20 členná delegace čsl. leteckých pluků, 

zástupci Masarykovy Letecké ligy, min. veřejných prací, pražských úřadů a na 3000 osob z města a okolí. 

Při pohřbu kroužila nad hřbitovem eskadra 3 čsl. letadel. Zástupci obce se oficielně neúčastnili. Jindřich 

Hanau, který dal natisknouti české úmrtní oznámení, poděkoval obci za účast obyvatelstva při pohřbu. 

Městská rada poslala mu nato dodatečně soustrast as velkostatek podělil na paměť tragického neštěstí 

134 chudé darem. 

  

aaaaa    

Pohřební průvod v Pražšké uliciaaaaaaaaaaaaaaaPrůvod před Lví branou  

   

 aaaaa   

Průvod před hrobkou HanauaaaaaaaaaaaaaaaPohřební průvod – Hořovice 

 

Pokud zavítáte na zámek Hořovice, určitě si nenechte ujít prohlídku. Po smrti hraběte Tassilo, nechala 

rodina pietně jeho pokoj v původním stavu a tak se do dnešních dnů dochovalo mnoho osobních věcí 

hraběte. K vidění jsou zde části trosek letounu, ale i osobní věci, oblek, dokonce padák a letecká 

kombinéza, kterou měl v den neštěstí na sobě. Zajímavé je, že do rodinné hrobky byla vedle ostatků 

hraběte Tassila von Schaumburg uložena i vrtule ze stroje D-1849, ve kterém nalezl smrt. 

 

 

 

http://www.klecany.cz/big.php?item=2080
http://www.klecany.cz/big.php?item=2079
http://www.klecany.cz/big.php?item=2078
http://www.klecany.cz/big.php?item=2076


 
  

Expozice na zámku v Hořovicích - trosky letounu D-1849 

  

aaaaa   

  

 Expozice na zámku v HořovicíchaaaaaaaaaHrobka rodu Hanau - současný stav 

 

Text na pomníku: 
Ke zbožné památce na Tassilo, prince Hanavského a hraběte ze Schaumburgu, roz 21. prosince 1901, 

který se v těchto místech zřítil se svým letadlem a zabil dne 16. května 1932 odpoledne ve 3 hodiny 13 

minut. 

 

Václav Maruška 

 

Zapomínat je lidské. Zapomínáme vše... klíče, doklady... smutné však je, že pomalu zapomínáme i na 

historické události. A to v některých případech velmi rychle. Opakování je matka moudrosti, jak říkal 

Komenský. A pravdou je, že v případě historie je nutné říci, že co nevytesáme do kamene, zmizí z paměti 

jako pára nad hrncem. Nejinak je tomu i s historií našeho města. 

 

Když se řekne Václav Maruška, zareagují jen ti starší a přece tento muž znamenal pro naše město mnohé. 

Obětoval více než polovinu svého života pro městečko, které leží na "polední straně svahů jedné ze 

srázných roklí odbočujících od údolí Vltavského, sedíc jako hnízdo ptačí vtěsnané do menšího záhybu..." 

Jméno Václav Maruška se poprvé objevuje v Klecanech v roce 1886. 
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V.Maruška na obálce časopisu Česká flóra 1906  

 

Václav Maruška se narodil 8. září 1849 v Malé Skále u Železného Brodu. Svou zahradnickou praxi 

odstartoval roku 1865, kdy nastoupil na Malé Skále v místní panské zahradě. Po dvou letech roku 1867 

nastupuje do služeb rodu Rohanů na Sychrově, kde pracuje pod vedením tehdy velmi známého a 

uznávaného odborníka V. Maška. Ten zde vedl zahrady, které obsahovaly "věhlasné sbírky tuzemských i 

cizokrajných rostlin". Pod patronací V. Maška, je Václav Maruška vyslán roku 1871 na praxi do 

botanické zahrady ve Vídni. Po návratu na Sychrov je vyslán roku 1874 na studijní cestu do Erfurtu a 

později Quedlindurgu v Německu, aby "důkladně poznal pěstování semen všeho druhu". Po návratu 

vstupuje již odborník Maruška do služeb firmy Korselt a spol. v Turnově, založené roku 1873 právě V. 

Maškem, jako specialista semenář. Poté co roku 1877 nepřijal nabídku na místo správce universitní 

botanické zahrady v Kluži v Sedmihradsku působí na velkostatku Konárovice u Kolína. 

 

 
 

V.Maruška 1929 - osmdesátník  

 

A nyní přichází zásadní zlom, který znamená jak pro Klecany, tak pro V. Marušku mnohé... Roku 1896 

přichází nabídka od Jindřicha Beniese, aby převzal správu sadů a zahrad Klecanských. 
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Třešňové aleje Na vinici okolo roku 1920 

 

Václav Maruška se vrhá do tohoto úkolu s veškerou energií a využívá své bohaté zkušenosti. Veškerou 

svou činnost upírá na rekonstrukci a zvelebení Klecan a okolí. Zakládá ovocnářské a okrasné školky, 

zvětšuje, obnovuje a doplňuje zámecký park, zkrášluje zeleň Klecan a hlavně začíná přeměňovat pastviny 

v okolí na ovocné sady plné třešní a jabloní. 

Jeho práce nekončí ani po jeho odchodu na zasloužený odpočinek r. 1922. Dále pokračuje v práci, 

pomáhá a povzbuzuje místní do další náročné práce a zůstává stále poradcem u Klecanského velkostatku. 

 

 
 

V. Maruška na zahradě v Klecanech  

 

Za svůj život byl jako odborník mnohokrát oceněn. Již v roce 1871 získává stříbrnou medaili na výstavě 

ve Vídni, kde o rok později získává velkou stříbrnou medaili zahradnické společnosti za dekorační a 

vzácné rostliny. Roku 1873 na Světové výstavě opět ve Vídni získává bronzovou medaili. Následuje 

ocenění stříbrnou medailí na výstavě v Novém Bydžově 1884, stříbrná medaile Vlastenecké hospodářské 

společnosti v Praze 1886... Po osobní návštěvě ministra zemědělství Dr. Bráfa "v zahradách klecanských" 

mu byl udělen zlatý záslužný kříž. Roku 1924 je jmenován čestným členem České ovocnářské 

společnosti. A ve výčtech úspěchů bychom mohli pokračovat výčtem medailí z dalších výstav, které však 

již dnešnímu čtenáři mnoho neřeknou. 

Stále také pečuje o svou zahrádku a neúnavně cestuje po výstavách a svou radou přispívá ke zvelebování 

sadů i zahrádek v Klecanech a Roztokách. 

Václav Maruška zůstal Klecanům věrný až do své smrti. Zemřel ve věku nedožitých sta let 8.1.1948 a je 

pochován na Klecanském hřbitově. 
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Úmrtní oznámení - 1948 

 

Po šedesáti letech můžeme říci, že jsme se k jeho práci zachovali více než macešsky. Po obrovských 

sadech zbývá jen torzo. Poslední zbytky Klecanských třešní jsou ještě Na Vlasini (nedaleko od Černé 

skály) a torzo sadů je na Vinici. Zcela zmizely sady v Mexiku, v sedmdesátých letech minulého století 

padly obrovské sady za hájem V Gabovině (za hájem směrem k lomu). Ačkoli v historii červené ovoce 

znamenalo nemalé zisky pro Klecany, dnes z bývalé slávy zbývá málo.  

 

    
 

mizející třešňový sad Na Vlasini (2007) 

 

Stromy ustupují výstavbě, ovoce nikdo nečeše, sady umírají a my zapomínáme. Snad tento článek 

pomůže alespoň k tomu, že pokud se v budoucnu zeptáte v Klecanech na jméno Maruška, mnozí budou 

vědět. Pane Maruško - děkujeme. 

 

http://www.klecany.cz/big.php?item=983
http://www.klecany.cz/big.php?item=985
http://www.klecany.cz/big.php?item=984

