
Do Újezdu nad Lesy za kulturou. 

 

Ve dnech 1. - 30. dubna 2017 pořádá hornopočernický malíř Vláďa Kočička v Újezdu 

nad Lesy výstavu obrazů a koláží pod názvem „Prolínání v čase“.                           

Výstavu můžete navštívit každé úterý - sobotu od 14 do 18 hodin v galerii Zelený dům 

v Třebětínské ulici č. 591, která znovu obnovuje svoji letitou rodinnou tradici.    

Idea majitelky je propojení galerie s kavárnou - kulturního zážitku s příjemným prostředím, 

hudbou i domácími zákusky.    

Galerie bude mít do otevření výstavy své webové stránky, informace již nyní naleznete na 

facebooku Cafe Galerie Zelený Dům.   

 

 

Zajímavě zrekonstruovaná Galerie je při hlavní silnici 

 

Doporučuji vám umocnit si tento zajímavý kulturní zážitek příjemnou projížďkou 

jarním Klánovickým lesem, zdejšími ulicemi s rodinnými domy a zahradami.  

Při Galerii zatím nejsou cyklostojany, ale kola si můžete nechat v připravované 

ohrazené zahrádce vedle budovy.   

Příjemný dojem z cesty Vám v jejím závěru může částečně setřít kolínská silnice, místní 

silniční síť. Kolínská silnice zde má ještě brutálnější průjezd než je u nás na Náchodské ulici, 

místní silnice, ulice mají horší kvalitu, občas jsou jednosměrné a především jsou velmi často 

ve svém křížení odskočené, takže na sebe kolmo nenavazují – kdysi slabá stavební regulace. 

Navíc vlastní Galerie je od nás za kolínskou silnicí, poměrně složitě dostupná.  



S tím vším však lze počítat, proto Vám předkládám několik možností, jak tam dojet a 

jak se rozumně vrátit: 

Pokud Vám nevadí/preferujete jízdu po silnici (i frekventované), tak je na výstavu možno 

dojet z HP - Beranky takto: 

https://mapy.cz/s/1qMLo   

a zpět do HP: https://mapy.cz/s/1qMIB  

z HP - Xaverova tam i zpět takto: https://mapy.cz/s/1rAKG                                                   

s tím, že silnice na Běchovice je opravdu nebezpečná. 

Pokud však jedete s dětmi, preferujete klidnější, bezpečnou jízdu v kvalitnějším prostředí, 

nespěcháte, nabízím Vám několik variant, kde  

- nejedete po nebezpečné kolínské silnici, překonáte ji pouze přes chráněné přechody 

pro pěší, alespoň na cestě tam se semaforem. 

 

 
Výhodný semafor na cestě do Galerie přes kolínskou silnici, opět uskočená křižovatka 

– zde běžné. 

 

 

 

 

 

 

https://mapy.cz/s/1qMLo
https://mapy.cz/s/1qMIB
https://mapy.cz/s/1rAKG


 
Přechod pro pěší přes kolínskou silnici na zpáteční cestě již nemá semafor, ale 

v polovině je alespoň částečně chráněný. 

 

 

- na jaře zamokřený - houpavý Klánovický les projíždíte po zakladních, relativně 

stabilnějších cestách. Ostatních využitelných cest jsou v lese desítky, na nich ale nyní 

snadno narazíte na zamokřená, složitě průjezdná místa.   

 

Základní cesty v Klánovickém lese jsou vyhovující, přímé, tedy, pokud na ně nepadají stromy. 



 

Z Beranky 

Západní varianta: 

Tam: https://mapy.cz/s/1qNqo  

zpět: https://mapy.cz/s/1qPVD   

východní varianta 

tam: https://mapy.cz/s/1qMYZ  

zpět: https://mapy.cz/s/1qN10  

(ve východní části Klánovického lesa můžete volit více základních variant na kvalitních 

kolmých lesních cestách),  

 

Na klánovickém nádraží můžete pohodlně podjet železnici, po jejích obou stranách podjedete i 

zdejší silniční most 

 

https://mapy.cz/s/1qNqo
https://mapy.cz/s/1qPVD
https://mapy.cz/s/1qMYZ
https://mapy.cz/s/1qN10


 

Na cestě do Újezdu lze výhodně využít podjezdu pod tratí v Blatově, zpočátku vypadá, že jej 

nepodjedete, ale podjedete. 

 

Od Xaverova 

Tam: https://mapy.cz/s/1qNxa (s tím, že počáteční úsek po nebezpečné silnici na Běchovice 

raději projeďte vedle ní po cestě v louce).  

Zpět: https://mapy.cz/s/1qPZI  

 

Újezd je zajímavou směsicí starého i nového. 

https://mapy.cz/s/1qNxa
https://mapy.cz/s/1qPZI


Pokud budete v Újezdu, můžete ještě navštívit: 

Škvoreckou oboru: http://ujezdske-muzeum6.webnode.cz/skvorecka-obora/  -  

Místní újezdské muzeum: http://www.praha21.cz/informace/ujezdske-muzeum -  

Kamenný mostek: (https://mapy.cz/s/1qPbM ).           

 

 

 

Jezdeckou školu: 

http://www.jezdeckaskola.eu/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=fir

my.cz-12873813. 

 

Petr Uzel 

cyklokoordinátor    
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