Město Klecany
Cíl: Seznámit žáky s městem Klecany a naučnou stezkou, která městem vede.
Pojmy: Město Klecany, chráněné památky a zajímavá místa.

Klecany jsou nejmenším městem okresu
Praha – východ. Leží na zvlněném svahu nad
Vltavou, proti Roztokům u Prahy. Součástí
města

jsou

i

osady

Drasty,

bývalá

zemědělská usedlost a Klecánky, ležící na
břehu Vltavy. V červnu se v Klecanech
každoročně

koná

přehlídka

historických

vozidel, Klecanská Veteran Rallye. Na druhý
břeh Vltavy je možné se dopravit jedním
z posledních přívozů v Klecánkách.

Planetární stezka údolím Vltavy
Planetární stezka je model Sluneční soustavy v
měřítku 1:1 000 000 000, zahrnující 34 různých
kosmických těles v 17 zastaveních naučné
stezky, rozmístěných podél toku Vltavy od
Tróje až do Máslovic.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Klecanský

farní

kostel

je

zasvěcen

Nanebevzetí Panny Marie. Podle farní
kroniky zde stával už za panování Karla IV.
a první písemná zmínka je z roku 1332.
Původně gotická stavba byla v roce 1748–49
přestavěna v jednoduchém slohu barokním.
Kostel byl několikrát vykraden. Kostel byl
roku 1988 zapsán do seznamu kulturních
památek v okrese Praha–východ.

Zámek Klecany
První zmínka o zámku pochází z počátku 17.
století,

kdy

původní

tvrz

prošla

stavebními

úpravami. V současnosti je objekt v soukromém
vlastnictví a veřejnosti nepřístupný. Dnešní podoba
zámku je výsledkem stavebních úprav po požárech,
které vypukly v letech 1827, 1857 a 1924. Kostel byl
roku 1988 zapsán do seznamu kulturních památek
v okrese Praha–východ.

Na vyhlídce – U křížku
Na vyhlídce U Křížku stojí nově postavený
dřevěný kříž. Z této vyhlídky je krásný výhled
na řeku Vltavu a na Levý Hradec. U křížku, Na
vyhlídce a ve starých mapách najdeme označení
Nad Moldawou. K zániku původního kříže
došlo při bouřce, kdy do něj udeřil blesk a kříž
shořel. Kdy tomu bylo, není přesně datované, ale
podle pohlednicí zřejmě zanikl těsně po druhé
světové válce.

Černá skála

Do okolí Černé skály zavítal 16. července
1920 první prezident republiky a čestný
klecanský občan Tomáš Garrigue Masaryk.
Na památku této události zde byla odhalena
pamětní deska, která ji připomíná. A místní jí
nazývají „Masarykova skála“. Černá skála je
součástí naučné stezky, která vede skrz célé
město Klecany.
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