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Loděnice

Obec Loděnice se nachází ve Středočeském kraji, 22 km jihozápadně
od Prahy. Prochází jí silnice Praha – Plzeň, železniční trať Praha – Rudná – Beroun a dálnice D5. Obec leží v údolí, kterým protéká Loděnický
potok nazývaný též ,,Kačák“.
Prvním věrohodným písemným dokladem o naší obci je záznam milevského opata Jarlocha, popisující bitvu o český trůn mezi Přemyslovci
Soběslavem II. a Bedřichem, která se odehrála 23. ledna 1179 „u místa
a říčky Loděnice“ (ad locum et rivulem qui dicitur Lodenitze). Tento
doklad je autentický proto, že konkrétní historickou událost popisuje

její přímý účastník. Opatem Jarlochem podrobně popisované bojiště
za Loděnicí ve směru na Prahu odedávna nese název Hluboký důl.
Nelítostná bitva, která se tu odehrála (Soběslav Bedřicha s převahou
porazil), a ve které padlo za oběť několik set bojovníků Bedřichova
vojska, však spor o trůn nevyřešila. Pouhé čtyři dny nato, dne 27. ledna 1179 došlo totiž poblíž Prahy v místě, kterému se dodnes říká
Na Bojišti, k rozhodné bitvě obou soupeřů o český trůn se zcela opačným výsledkem. Bedřich za vydatné pomoci znojemského knížete
Konráda Oty tu rozhodným způsobem svého konkurenta v boji o trůn
porazil. Soběslavovo vítězství u Loděnice tak ztratilo smysl a krev prolitá v Hlubokém dole se ukázala být prolitou zbytečně.

Jen ten časový údaj – datum bitvy u Loděnice zaznamenaný soudobým kronikářem a potvrzený historiky, se pro naši obec ukázal být
datem významným a rozhodným. Dokládá totiž nepochybnou existenci Loděnice již ve dvanáctém století. Pro historii obce jsou však
také významná paleontologická naleziště lokalizovaná v loděnickém
katastru. Nejvýznamnější z nich jsou chráněná naleziště Špičatý vrch

a Barrandovy jámy, která jsou součástí Chráněné krajinné oblasti Český kras.
Už od roku 1873
byl v obci lékař
a pošta. Po roce
1890 je v obci
uváděna výroba strojně pletených
punčoch a ponožek.
Na počátku dvacátého století je
výčet obchodů,
služeb, živností, řemesel a výroben tak rozsáhlý, že kromě tří velkých výrobních
podniků – přádelny, tkalcovny, vápenky a kromě třinácti samostatně hospodařících rolníků, bylo na počátku
20. století v Loděnici
registrováno více než
devadesát provozoven
nejrůznějších živností.
V pestrém výčtu jsou
například dva lékaři, dentista, pohřební
ústav, učitel hudby, dva
obchody uhlím, čtyři
obchody galanterním
zbožím, dvě benzinové pumpy, biograf, modistka a knihtiskárna. Pivo se čepovalo v pěti
hostincích a prodejem koloniálního zboží se zabývalo osm obchodníků. Uvážíme-li, že podle sčítání obyvatel žilo
v roce 1900 v Loděnici
celkem 1224 osob v 88
číslovaných staveních
(v roce1921 uváděno
1505 obyvatel ve 164
domech) pak po srovnání těchto čísel nutno
konstatovat, že se tehdy podnikalo ve většině loděnických domů.
Na počátku minulého století byla obec povýšena
na městys. Kronika městyse na straně 115 uvádí: „Dne
15. srpna 1900 rozhodnutím císaře Františka Josefa I.
č. 40824 byla obec povýšena na městys a obdržela příslušný diplom a znak“. Návrh znaku zhotovil profesor
umělecko-průmyslové školy v Praze, loděnický občan
Emanuel Krescens Liška. Ve znaku je v modrém poli stříbrná lodice
s veslem a kormidlem, nad níž na žerdi vlaje červenobílý praporec.
Novodobý vývoj obce Loděnice nadlouho ovlivnila činnost pražského hoteliéra Antonína Cívky, který si na okraji obce nechal postavil
rozsáhlou novorenesanční vilu. Na blízkém
pahorku pěstoval vinnou révu, proto se vile
později začalo říkat
„Zámek Vinice“. V parku u zámečku nechal
A. Cífka vybudovat pro
svou dceru Miladu první antukový kurt v českých zemích, na kterém se Milada Cífková
stala v roce 1896 první tenisovou mistryní Království koruny české.
Další prvenství obce souvisí se zdejšími Gramofonovými závody (dnes
GZ Digital Media). V roce 1951 se zde začaly vyrábět vinylové gramofonové desky a byly zde vyrobeny první magnetofonové pásky v roce
1988 také kompaktní disky v Československu. Obec Loděnice je známa také ze slavného Menzelova filmu Ostře sledované vlaky, který byl
natočen v roce 1966 na loděnickém nádraží.
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