Český Brod, 1.10.2015

Objevte region Pošembeří
Region Pošembeří leží východně od Prahy. Zasahuje se svými, ač pro turisty dosud neobjevenými, třiceti sedmi
obcemi do tří okresů Středočeského kraje: okresu Kolín, Prahy – východ a Nymburk. Pro turistický ruch je atraktivní svoji pestrostí nabídek využití volného času.
Srdcem regionu je gotické královské město Český Brod ležící na říčce Šembeře, které založil pražský biskup Jan I.
ve 12. století na jedné z nejdůležitějších zemských stezek – trstenická, která tehdy spojovala Prahu s jižní
a východní Evropou jako trhovou osadu. Za husitských válek podporovalo město husity a následně po porážce
Pražanů v bitvě u Malešova v r. 1424 začlenil Jan Žižka z Trocnova Český Brod do svazu sirotčích měst. Dne
27. května 1434 oblehlo vojsko panské koalice město a zahájilo bitvu o Český Brod. Obránci města se pod vedením sirotčího hejtmana Jana Čerta, zvaného i Anděl, urputně bránili a mnohonásobnou přesilu odrazili. Rozhodující pro osud města byla teprve bitva u Lipan, která se odehrála 30. května 1434. Následně představitelé
Českého Brodu uzavřeli s panskou koalicí příměří a císařem Zikmundem byla městu udělena královská privilegia.
V místním Podlipanském muzeu je připomínkou na toto významné historické období města stálá expozice
s husitskou tématikou. Mezi nejdůležitější historické památky zde patří chrám sv. Gotharda, pozdně gotická
samostatně stojící zvonice a stará radnice čp. 1. Pod domy historického jádra města jsou dodnes z větší části
zachované staré gotické sklepy a spojovací podzemní chodbový systém, který propojoval tyto podzemní prostory a měl nepochybně obranný význam. V současné době je odkryta a zpřístupněna jeho část.
Na zájemce o historii čeká v regionu Pošembeří spousta atraktivních památek. Patří k nim například v obci Vyšehořovice mohutná zřícenina gotické tvrze, založené vladyky z Vyšehořovic v pol. 14. st. a před r. 1410 rozšířené Zikmundem Rokycanským. Dále pak kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích, který je památkou poměrně málo známou avšak evropského formátu, neboť tento pozoruhodný románský kostel je bazilikálního typu
z poloviny 12. století a dodnes se dochoval v téměř původním stavu. Dalším historickým skvostem je mohutná
jednolodní barokní stavba kostelu svatého Havla v obci Štolmíř, která byla postavena mezi roky
1710 –1750. Nesmíme zapomenout ani na pozůstatek původně středověké tvrze Tuchorazská hláska nacházející se v obci Tuchoraz. K dalším regionálním sakrálním památkám, které určitě stojí za návštěvu patří kostel sv.
Jiří na Hradešíně, kostel sv. Martina v Kozojedech, socha sv. Donáta u obce Škvorec aj. Na území Pošembeří leží
i čtyři slovanská hradiště a to v obcích: Klučov, Doubravčice, Přistoupim a Tismice z období
8. – 9. století. Pozoruhodnou zajímavostí je Čertova brázda, což je dnes již zaniklý liniový krajinný útvar připomínající široký úvoz, vedoucí 21 km mezi obcemi Sázavou a Chotouní, ke kterému se poutá nejedna pověst,
např. o svatém Prokopovi.
Příznivci pěší turistiky a rodinných výletů se mohou vydat po trasách naučných stezek Údolím řeky Šembery,
Kounické cesty, Středočeské ovocné stezky, stezky v obci Hradešín nebo stezky u osady Zahrady. Dále pak mohou navštívit krátkou naučnou stezku seznamující s přírodní památkou Klepec mezi obcemi Přišimasy
a Limuzy u Českého Brodu nebo u města Úvaly navštívit přírodní oboru s názvem Škvorecká obora – Králičina.
Náš region se může pochlubit i několika technickými památkami. Nachází se tu nejvyšší stavby v České republice. Jsou to vysílače Dvě věže v obci Liblice z roku 1976, vysoké 355 m. U města Úvaly láká turisty zděný železniční viadukt zvaný Devět kanálů, který byl postaven roku 1844 (stavba trati) z pískovcových a žulových kvádrů.
Fandy motorů přivítá Muzeum traktorů a zemědělské techniky v obci Chotouň. Muzeum je umístěno
v původním selském dvoře č.p. 8. V současnosti je k vidění 50 exponátů historických traktorů, z nichž je polovi-

na opravena a provozuschopná. Stroje jsou pečlivě a autenticky opraveny a většina z nich je i dnes schopna
reálné práce v terénu.
Název region Pošembeří je odvozen od říčky Šembery. Projděte se po jejich březích a okolí. Přijeďte načerpat
sílu do dalších dnů, zastavit se a vnímat krásu okolo vás. Vašim průvodcem můžeme být i my. Více
na www.posemberi.cz.

Petra Ištvániková
Region Pošembeří o.p.s.

