
Klub českých turistů Queer

Neděle 18. 11. 2012 ve spolupráci s Charlie o.s.

Po červené přes Jenštejn do Brandejsa

Sraz: 12:15 Metro C Letňany – hned za turnikety. Pojedeme autobusem 302 ve 12:25 do Ctěnic 
(Pražské pásmo).

Trasa: 14 km

Předběžný popis trasy: Přicházíme k zámku Ctěnice, odtud pokračujeme po žluté do Vinoře, kde 
se u hřbivova napojíme na úžasně označenou červenou. Po té půjdeme lesní cestou  ke zřícenině 
hradu Jenštejn. Budeme pokračovat dále přes Cvrčivocice přes pole, kde opustíme ČTZ a přijdeme 
do Popovoic a dále po místní komunikaci do Brandýsa nad Labem. Zde můžeme přes most do Staré 
Boleslavi. 

Jízdné zpět: Dle tarifu PID – z třetího pásma.

Zajímavosti na trase: 
Ctěnice - První písemná zmínka o zdejší tvrzi pochází z roku 1372. V době husitských válek, v roce 
1421, byla tvrz zabrána pražskou obcí. Během 17. století vlastnili zámek Boryňové ze Lhoty, 
Valdštejnové a Losyové z Losinthalu. Posledním významným rodem, který zasáhl do podoby 
zámku, byli Windischgrätzové. Zámek byl původně gotickou tvrzí, kterou chránil příkop. Kolem 
roku 1550 byla tvrz přestavěna na renesanční zámek. V letech 1719-24 architekt F.M.Kaňka 
přestavěl pro hraběte Prokopa Černína z Chudenic zámek do klasicistní barokní podoby. Ten se 
dochoval s drobnými úpravami až dodnes. Od roku 1945 objekt chátral, až byl v roce 1993 
bezplatně převeden do majetku hlavního města Prahy. Objekt byl svěřen Pražské informační službě, 
která celý areál zrekonstruovala.

Vinoř je katastrální území, někdejší vesnice připojená roku 1974 k Praze, od 24. listopadu 1990 pod 
názvem Praha-Vinoř také městská část. Leží na severovýchodě hlavního města Prahy v 
severovýchodní části městského obvodu Praha 9, podél ulice Mladoboleslavské vedoucí směrem k 
Brandýsu nad Labem. Má rozlohu 599,92 ha a počet obyvatel 16. října 2006 činil 3147 obyvatel. Je 
tu mj. kostel, zámek a park.

Hrad Jenštejn byl založen dvorským sudím Jencem z Janovic ve 30. letech 14. století. V roce 1368 
jej získal Pavel z Vlašimi, notář královské komory, a začal s jeho přestavbou. V roce 1379 hrad 
zdědil jeho syn, třetí pražský arcibiskup Jan z Jenštejna a přestavbu dokončil. V roce 1390 mu jej 
zabavil král Václav IV., poté se často střídali majitelé. V letech 1408–1414 jej vlastnil Prokop Holý. 
Hrad byl pustý od začátku 17. století, kdy ho opustil Jan Dobřichovský z Dobřichova, v roce 1641 
jej zničila švédská vojska. V 19. století bylo zdivo postupně rozebíráno na domky chudiny v okolí. 
Od roku 1977 byla zřícenina zpřístupněna pro veřejnost. Nyní je zde umístěna muzejní expozice. 
Jenštejn byl založen jako vodní hrad, hluboký příkop se dal kdykoliv naplnit vodou z několika 
rybníků na Vinořském potoce.

Vybavení: Pevná obuv, osobní doklady, svačina. Oblečení přizpůsobte počasí (může již napadnout 
sníh).

Upozornění: Akce se koná za každého počasí. Každý se účastní na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost.

Zdroj: Wikipedia, mapy.cz
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