
Milí turisté! 

 Ve čtvrtek 23. 4 jsme se sešli ve stanici metra Letňany, odkud jsme pokračovali 
autobusem č. 378 do stanice Jenštejn. Nejdříve jsme navštívili hrad o němž nejstarší zmínka 
je v kronice z roku 1341, kdy byl zakoupen dvorským sudím Jencem z Janovic, který jej 
pojmenoval svým jménem Jencův kámen- Jencenstein- Jenštejn.  

 

Jenštejn byl založen jako vodní hrad, jehož hluboký příkop se dal kdykoliv naplnit vodou 
z několika rybníků naVinořském potoce. 

 

Hrad má bohatou historii. Nejznámějším majitelem hradu byl od roku 1379 pražský 

arcibiskup Jan z Jenštejna, který hrad přestavěl na reprezentativní sídlo. Ve věži vysoké 22 
metrů nechal vybudovat gotickou kapli, ve které se nyní nachází jeho busta, která je kopií 
busty z chrámu sv. Víta. V roce 1393 se arcibiskup dostal do ostrého sporu s králem 

Václavem IV, který si ho zavolal na hrad. Arcibiskupovi došlo, že mu jde o život a uprchl. 
Čtyři muži z jeho doprovodu král zajal a byli mučeni. Jeden z nich mučení nepřežil a byl to 
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generální vikář arcibiskupství Jan z Pomuka, jehož tělo bylo posléze svrženo do Vltavy. My 
jej známe pod jménem Jan Nepomucký a víme, na kterém místě byl do Vltavy svržen. Jan 

z Jenštejna odešel do Říma, kde v roce 1400 zemřel. 
 Chvíli jsme čekali, než pan kastelán hrad otevře. Byla nám docela zima, neboť naše 
oblečení neodpovídalo současné situaci. Nejdříve jsme se šli rozhlédnout z hradeb, odkud 

bychom za dobrého počasí viděli na kopce Českého středohoří. Místo Milešovky jsme se 
dívali pouze na komíny Kralup, Mělníka a Neratovic. Najednou se z mraků vyklubalo slunce, 

a tak jsme se na hradbách konečně ohřáli. Ani se nám nechtělo odejít.  
 

 

Dalším objektem, který jsme si prohlédli, byla věž.  

                       



Po úzkém kamenném točitém schodišti jsme vyšli až nahoru. Bylo to docela náročné a ještě 
horší byla cesta dolů, no ale jako vždy jsme to my turisté z Prahy1 zvládli. Prošli jsme 
jednotlivá patra, kde v jednom byla kaple a v druhém výstavky obrazů hradu.  

 

 

Dole pod hradem jsme si vyslechli skvělý kastelánův výklad. Bylo k poznání, že svým 
povoláním žije, že ho to baví. 



Od hradu jsme pak šli po naučné stezce Vinoř - Jenštejn, která vede podél vinařského 
potoka, ale v opačném směru. Všude kolem nás kvetly stromy. Chodit na výlety v této době je 
opravdovým zážitkem! 

Prvním zastavením na naučné stezce byla tabule č. 5 s nápisem“Kaplička“. Stejných 
kapliček je tu celá řada. Tři jsme již viděli z autobusu. Původní Svatá cesta, jejíž byly 
součástí, již neexistuje. Některé kapličky stojí na poli, Z původních 44 jich zůstalo zachováno 
29. Bývala to poutní cesta z Prahy do Staré Boleslavi. Tudy putoval kníže Václav ze svého 
pražského sídla do přemyslovského hradiště v Boleslavi. Poté, co byl 28. září 935 (event.929) 

ve Staré Boleslavi zavražděn před tamním kostelem sv. Kosmy a Damiána a jeho tělo v tomto 
kostele dočasně uloženo, bylo roku 938 (event.932) jeho tělo převezeno touto cestou  do 
pražské rotundy sv. Víta.  

 

Další tabule č. 4 s názvem „Brouci na cestách“ nás mimo jiné poučila, že největším broukem 
žijícím u nás je Roháč obecný. 
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Zastávka č. 3 se jmenuje „Na hrázi“ a je u rybníka Obůrka. Sídlí tam Rybářský svaz, jehož je 
pan Henzl, který pro nás dnešní výlet připravil, předsedou.  

Kolem dalších dvou tabulí jsme konečně došli do cíle naší cesty do Vinoře. Docela nás 
bolely nohy, což měly na svědomí ty točité schody do věže, o věku tu mluvit nebudu, neb ho 

nebereme v úvahu.  
Obešli jsme kostel Povýšení svatého kříže, postaveného pravděpodobně architektem 

Kaňkou, který rovněž postavil Vinořský zámek. 

 

V bývalé faře se poslední sobotu v září v roce 1948  sešla JUDr. Milada Horáková na 

konspirativní schůzce, jak jsme se dočetli na pamětní desce.   

 

Už jsme měli hlad, tak jsme hledali hospodu, ale to se nám ještě nestalo. Bylo nás víc, než nás 
mohli nasytit, a tak jsme se museli rozdělit. 

                                                                                  Výlet připravil Jaroslav Henzl 

Fotografovala Jiřina Žipková  

Kroniku napsala Dagmar Hyklová 

 


