
Výlet za Josefem Vaňkem. 

 

 

Nabízím Vám klidný cyklovýlet v blízkém okolí H. Počernic k pomníku pana Josefa Vaňka.  

 

 

Na místo ujedete z HP - Čertous cca 5,5 km po asfaltových stezkách, bez automobilového 

provozu, pouze dvakrát kolmo překonáte silnici Zeleneč – Svémyslice. Jen poslední úsek je 

na zpevněné štěrkové cestě. Proto je trasa ideální pro výlet s dětmi:  https://mapy.cz/s/WYdl.  

Silnici Zeleneč – Svémyslice přitom více nevyužíváme také kvůli tomu, že se zde podél její 

východní strany začíná budovat chodník, což je spojeno s určitým omezením dopravy. 

V Čertousích si na dřevěném infostojanu můžete prohlédnout připravovanou cyklomapu 

Horních Počernic, odtud pokračovat pohodlně po cyklostezce EV4 na východ. Na severu 

Zelenče v kolmých zatáčkách cyklostezky využívejte zrcadla, pozornost dále věnujte přejezdu 

silnice na Svémyslice.  

https://mapy.cz/s/WYdl


 

Od rozcestí na okraji Zelenče se vydejte střední přímou cestou, na snímku s modrou značkou 

 

zde jeďte rovně, nezahýbejte ke hřbitovu 

 



 

až na této další kolmé křižovatce dvou cest zahněte doleva  

 

 

 

potom před nájezdem na most nad D-10 podruhé přejedete kolmo silnici Zeleneč – Svémyslice 

s rozestavěným chodníkem   



 

jedete podél D-10, v létě jste odcloněni zelenou stěnou  

 

 

 

 na první, zatím zanedbané, odbočce jeďte vlevo 

 



 

a zanedlouho se po zpevněné cestě dostanete k málo známému pomníčku  

pana Josefa Vaňka, kterého nedaleko odsud v r. 1927 tragicky usmrtili splašení koně.   

Pan J. Vaněk je pohřben v nedalekých Svémyslicích. Je dobře, že Vaňkovi nadále v Dehtárech 

pokračují a i zde obdělávají svá pole. 

 

 



 

 

Vaňkova rodina, než ji tragicky narušila I. světová válka a další události.    

 

Takto se dostanete mezi rozlehlá pole ohraničená H. Počernicemi – Zelenčí a 

mladoboleslavskou D-10. Od pomníčku můžete pokračovat dále, stejně tak se ještě můžete 

dále projet podle dálnice, ale časem obě cesty končí. Nazpátek se do H. Počernic nyní 

nejbezpečněji dostanete stejnou trasou, jakou jste sem přijeli. 

Trasa většinou prochází otevřeným terénem, z Čertous při ní není obchod.  

V souladu s dokončenou Cyklokoncepcí H. Počernic, v součinnosti s obcemi Zeleneč, 

Svémyslice, Jenštejn (Dehtáry), Radonice začíná ověřování případné realizace okruhové 

cyklostezky v tomto klidovém území, která by mimo jiné příměji propojila H. Počernice a 

Svémyslice. Okružní cyklostezka by v našich podmínkách byla vítaná zejména pro svůj 

klidový, chráněný charakter - bez provozu aut.  

Držte nám palce!!  

 

Příjemný, poklidný výlet!! 

Dr. Petr Uzel,  

cyklokoordinátor 


