
                                         Z Kolovrat do obory v Uhříněvsi. 
 

    Po letní přestávce se sešla parta turistů k prvnímu výletu, tentokrát do blízkého okolí 
Prahy. Cestu autobusem nám nepřekazil ani Pražský dopravní podnik, i když se hodně 
snažil. Den před naším výletem změnil nejen trasu autobusu, ale i nástupní stanici a 
dokonce zrušil i naší cílovou stanici.  
    Tím nám sice trochu cestu prodloužil, ale zase nám umožnil ocenit krásné bydlení a 
vzorný pořádek v Kolovratech. Není tomu tak všude a mnoho obcí by mohlo závidět.  
    Cestou jsme objevili i pěkný zámek, který není na žádné mapě, ten postavil pro 
potěšení dětí i turistů neznámý stavitel, v miniaturním provedení, právě při cestě ke 
vzácné zvoničce z roku 1650. 

    Ta stojí uprostřed obce Tehovičky, součásti Kolovrat. Pěkně 
zrekonstruovaná zvonička z pískovce ve tvaru Toskánského sloupu, 

má v horní lucerně zavěšený bronzový zvonek. Zvonička sloužila 
dlouhá léta pro místní obyvatele k určení  
času. Zvonilo se pravidelně v poledne a večer klekání. Prvním 
zvoníkem byl učitel z Uhříněvsi s ročním platem necelý  
1,5. zlatky. Marně jsme pátrali jaká to tehdy byla hodnota. 
 

    Od zvoničky jsme sešli k  potoku Říčanka.  Je to místní název, 
správně je to Říčanský potok, vytékající ze známého rekreačního 
koupaliště Marvánek v Říčanech. A Říčanský potok nás bude 
provázet celou naší cestu. Na konci Tehoviček se krajina zcela 

změní. Před námi je skautský areál Prknovka. Kolem roku 1900 jej 
začal budovat bohatý podnikatel František Prkno. Na několika 
hektarovém pozemku nechal vysadit park a v jeho středu postavit 
v té době moderní vilu.  

     Po roce 1948 mu byl veškerý majetek zabaven a jak je u nás 
dobrým zvykem, bylo vše ponecháno až do úplné devastace. 
     Po roce 1990 byl celý areál bezúplatně převeden na skautskou 
organizaci Maják, nazván po svém zakladateli Prknovka a postupně 
upravován na skautský stanový tábor, a vila po opravách slouží jako 

táborové zázemí.  
    Celý tábor je oklopen divokou přírodou, vlastně biokoridorem 
v němž je uplatňováno bezzásahové hospodaření 

a byl vlastně zlatým 
hřebem naší cesty. 
    

  Staletí velikáni, topoly černé, ponechány 

svému osudu, někteří ve výborném stavu, 
jiní ve stavu úplného rozkladu. Houby ve 
výšce tří až čtyř metrů a rozlomené kmeny 
obvodu až čtyř metrů. Do biotopu je vstup 
na vlastní nebezpečí, ale v úplném 
bezvětří trochu rizika  rozhodně stálo za 
to. 



     Právě tímto územím byla nově vyznačena naučná stezka  „kolem Prknovky“, kterou 
jsme se vydali směrem k rekonstruované Benešovské dráze a tímto krásným, opraveným 

viaduktem jsme vešli na území Uhříněvsi do parku Vodice. 
                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Park a všechny jeho rybníky, potoky a potůčky byly upraveny a prohloubeny za pomoci 

peněz z EU, vznikl pěkný odpočinkový prostor a navíc veškeré práce pomohly snížit 
riziko povodní, které této oblasti každoročně hrozí. 
   K odpočinku také láká stylová hospůdka U jezu, s rybími specialitami. Kolem ní jsme 
prošli a stále sledovali jedno rameno Říčanky, až se nám ztratilo v podzemí aby se po 
chvíli objevilo v místní oboře, kterou jsme prošli do nového centra Uhříněvse, kde jsme 
náš výlet ukončili. 
   K dobré náladě přispělo i nádherné letní počasí. To jsme si objednali i pro naše další 
vycházky. 
  

                                                Takto čtvrteční výlet viděli Mirek a Šárka. 


