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CO JE PÄšKNÃ‰HO U NÃ•S DOMA - JEÅ TÄš... II.
ÄŒtvrtek, 15 duben 2010

A máme tu dal&scaron;í pÅ™ídÄ›l krásných domÅ¯, které ze svého okolí pro nás MÅ¯ra pÅ™iná&scaron;í. Ale - já pí&scaron;u
krásných a spí&scaron; bych mÄ›la napsat smutných. ProtoÅ¾e na jejich údrÅ¾bu, opravu a uchování pro pÅ™í&scaron;tí, jaks
penÄ›z není...
Vím, Å¾e to sem nepatÅ™í, ale kdyÅ¾ si tak uvÄ›domuju ty obrovské Ä•ástky, které se vydávají na nesmyslné volební
kampanÄ›... Kdyby tak kaÅ¾dá strana "v rámci kampanÄ›" opravila "alespoÅˆ nÄ›co"... Naivnost, Å¾e? A pokraÄ•ujem...
Co
zchátralo asi uÅ¾ definitivnÄ›, jsou ledárny naproti pivovaru, coÅ¾ je pozdnÄ› secesní prÅ¯myslový areál pÅ™i pravém bÅ™ehu
Å™eky Vltavy, vybudovaný v letech 1909 aÅ¾ 1911, který slouÅ¾il jako velký sklad pÅ™írodního ledu. Led se tÄ›Å¾il pÅ™ímo
Vltavy. V zemních krechtech (jámách) se skladoval po celý rok a pomocí koÅˆských nákladních povozÅ¯ se bÄ›hem roku
rozváÅ¾el do jednotlivých hospod po Praze i okolí.
KromÄ› mohutné budovy skladÅ¯ ledu, projektované na 20 000 tun, tvoÅ
komplex budovy dvou strojoven, výtahy, skladi&scaron;tÄ› na ledaÅ™ské náÅ™adí, kovárna, kotlárna, zimní suterénní stáje
a letní stáje pro 120 koní (nad stájemi byly seníky), ohÅ™ívárny pro zamÄ›stnance, kanceláÅ™e a byty. PÅ¯vodní provoz
ledáren byl ukonÄ•en s vybudováním Slapské pÅ™ehrady, po kterém pÅ™estala Vltava zamrzat, tedy v roce 1954.
Od roku
1964 jsou Branické ledárny chránÄ›nou stavební památkou a zÅ™ejmÄ› jako chránÄ›ná památka taky spadnou.
Významným dopravním uzlem je místní nádraÅ¾í. LeÅ¾í na trati Ä•íslo 210 Praha - Vrané nad Vltavou - ÄŒerÄ•any/DobÅ™
ÄŒerÄ•anská vÄ›tev je spolu s navazujícím úsekem trati 212 známa jako Posázavský Pacifik, legendární to traÅ¥ praÅ¾ských
trampÅ¯. PÅ™i zvlá&scaron;tních pÅ™íleÅ¾itostech tu jezdí parní ma&scaron;inky.
UÅ¾ jste se nÄ›kdy touhle ma&scaron;
svezli? Jinak - kdyÅ¾ si vý&scaron;e kliknete, je tam plno nabídek hezkých výletÅ¯... MÅ¯ra od Å™eky Vltavy

https://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 17 May, 2021, 13:24

