zastávka č. 1 – Přírodní park Kersko

Vážení návštěvníci
Nacházíte se na začátku Naučné stezky Bohumila Hrabala, která Vás provede místy, která měl tento
spisovatel rád. Projdete Přírodní park Kersko – Bory,
který se rozprostírá mezi obcemi Velenka, Hradištko, Třebestovice a Sadská. Zaujímá přibližně 7,5 km
dlouhé a 5 km široké území v rovinaté krajině Středolabské tabule. Ochrana území byla vyhlášena v roce
1986, původně jako „Oblast klidu Kersko“. Nejnovější
vymezení „Přírodní park Kersko – Bory“ bylo vyhlášeno Nařízením Středočeského kraje č. 12/2010 ze dne
15. 3. 2010. Předmětem ochrany je rozsáhlý komplex
Kerského lesa s borovými a březovými porosty na
štěrkopískovém podkladu labské nivy. Najdete zde
i Přírodní památku „Kerské rybníčky“ s ojedinělým
výskytem Čolka velkého a Národní přírodní památku
„Slatinná louka u Velenky“ se vzácnými rostlinami.
Délka trasy: cca 7 km
Počet zastávek: 13
Náročnost terénu: lehká
Čas pěšího projití: 3 hodiny

· Reklamní leták z 30. let 20. století
· Dobová pohlednice
z 30. let 20. století

Historie Kerska
První zmínka o Kersku se objevuje v zakládací listině Břevnovského kláštera z roku 993, kde
kníže Boleslav II. věnuje „Keřský ochoz i s lukami“
do majetku tohoto kláštera. Byl to pozemek, který
měl stanovené hranice a pravděpodobně na něm
byla založena osada, která dostala název Kří. Další zmínky o Kersku jsou z roku 1356, kdy zde pan
Boček z Kunštátu a Poděbrad založil kostelík Božího těla (zastavení Naučné stezky č. 8). Kolem něj
vznikl hřbitov, kam Hradištko pochovávalo své
zesnulé. Poslední bohoslužby byly konány roku
1780, pak kostelík chátral a roku 1789 byl zbořen.
Zachovala se z něho klenutí oken, která byla použita jako oblouky vchodů u domů č. p. 25, 36 a 37
v Hradištku a jsou zde dodnes. V roce 1891 byly
kosti zesnulých soustředěny do jednoho hrobu
a na něm dal majitel panství, kníže Filip Hohenlohe, vztyčit litinový kříž.

Víte, že osada Kersko byla rozdělena a očíslována
podle orientačního plánu Nového Jorku? Že pátá
Avenue je Betonka a pobočné aleje jsou ňujorské
Street? Po levé straně označena čísly lichými, po
straně pravé čísly sudými? Že shůry se orientační plán
osady Kerska podobá listu kapradiny?
Víte, že nadmořská výška u autobusové zastávky
na trati Praha - Poděbrady je 185 metrů, pak se Betonka
svažuje, až u Pramene sv. Josefa klesá na 177 metrů
nad mořem, aby pak zase stoupala u Kamene a přes
řeku U Mydlovaru dosáhla zase výšky 185 metrů? Takže Kerské polesí je podobno mělké míse?
Víte, že Hlavní třída, tzv. Betonka v Kersku, měří
od autobusové zastávky až na rozcestí ke Štulíkům
2 348 metrů, jak naměřil cestář pan Procházka?
Bohumil Hrabal: Historický a poetický průvodce

Chraňme přírodu!

foto: Karel Kestner

Přírodní park Kersko – Bory se rozprostírá asi 25 km
východně od okraje Prahy, směrem na Poděbrady.
Tato lesní část Polabské nížiny je pro svůj rovinatý terén ideálním místem pro vyznavače pěších túr, cyklisty
a houbaře. Najdete zde i dvě Národní přírodní památky:
Kerské rybníčky s ojedinělým výskytem čolka velkého
a Slatinnou louku s vzácnými rostlinami – lněnkou bezlistennou a mečíkem bahenním. Celý lesní komplex je
protkán cestami vedoucími až k Labi. Toto místo si oblíbil i spisovatel Bohumil Hrabal, který atmosféru chatového městečka zaznamenal ve svých povídkách, podle nichž vznikl známý český film Slavnosti sněženek.
Při toulkách kerským lesem můžete ochutnat kančí se
šípkovou nebo se zelím v restauraci Hájenka, napít se
minerálky ze Svatojosefského pramene, navštívit oblíbenou Restauraci U Pramene. V kerském lese naleznete prastarou borovici Krásnou Pepinu, hraniční kámen
Menhir, kříž Na kostelíku, či chatu spisovatele Bohumila Hrabala. Doporučujeme navštívit i Lesní ateliér Kuba
s keramickou dílnou, galerií a prodejnou. Ve zdejší zahradě se každoročně, vždy předposlední sobotu v květnu, koná setkání příznivců Hrabalova díla – Hrabalovo
Kersko.

www.hradistko-kersko.cz

V roce 1420, po bitvě u Vyšehradu se synové
Bočka z Kunštátu přidali na stranu Pražanů a Táboritů proti německému císaři Zikmundovi Lucemburskému. Ten se za to mstil a podnikal ozbrojené
výpravy na majetky vzbouřenců. Došlo k plenění
zdejšího kraje uherskými oddíly jezdců, a tak se
stalo, že zdejší osada Kří byla zcela zničena. Dnes
ji připomínají jen nerovnosti v terénu.
Během I. světové války přechází panství poděbradské do vlastnictví knížete Mořice z Hohenlohe, který je později prodává presidentu banky Bohemia Josefu Hyrossovi. Po pozemkové reformě
bylo panství rozparcelováno – 80,6 ha pozemků
obdrželo 66 občanů Hradištka. Hyrossovi mladšímu zůstal celý revír Kersko a některé další pozemky. Ve 30. letech 19. století vzniká projekt na vybudování lesního města „Kersko“, jsou prodávány
první parcely. Byly navrtány dva minerální prameny, které byly v roce 1937 pojmenovány „Svatojosefský“ (vysvěcen 25. 8. 2013) a „Štědrovečerní“
(nyní zaslepen). Celá osada byla elektrifikována
a byla vybudována páteřní komunikace, tzv. kerská
Betonka.

