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Sobota 10. března 2018 

Odjezd: 

Pardubice hl.n. 

Odj: 7:01 Rx 874 

Praha hl.n.  

Příj: 8:04 

Odj: 8:37 Os 8822 

Řevnice 

Příj: 9:10 

Poznámka: vedoucí přistoupí do vlaku v Přelouči 

 

Charakter tras: Trasy jsou středně náročné. Výstup na hřebenou partii je 
poměrně táhlý (cca 5 km a 450 výškových metrů), několik úseků je strmých a 
v kamenitém terénu. Ve vrcholových partiích a na severním svahu se může takto 
brzy zjara držet ještě sněhová pokrývka nebo její zbytky. Což ale nemusí být 
podmínkou – jednou jsem byl v této oblasti v prosinci, podruhé koncem února a 
sněhová pokrývka nebyla žádná nebo byla minimální. Proto vzhledem 
k předchozím bodům doporučuji pevnou kotníkovou obuv. 

Trasa 1: 17 km; stoupání 544 m; klesání 547 m 

Z nádraží v Řevnicích [1] vykročíme vpravo a dojdeme k východisku turisticky 
značených tras. Zde se dáme po zelené vlevo uličkou. Pokračujeme přes náměstí 
krále Jiřího z Poděbrad a stoupáme Mníšeckou ulicí a Tyršovým stromořadím na 
okraj městečka na rozc. Řevnický les. Několik desítek metrů jdeme v souběhu 
modré, zelené a žluté, za okamžik zatočíme doleva do lesa a pokračujeme již jen 
po modré a zelené. Stoupáme lesem kolem lesního divadla, přejdeme hlavní silnici 
a stále stoupáme až na rozcestí Pod Strážným. Odtud pokračujeme již jen po 
modré a vystoupáme na rozcestí Babka, odbočka k vyhlídce [2]. Na skalní 
vyhlídku vede cca 300 m dlouhá významová odbočka, stoupání k vyhlídce je 
kamenitým terénem. Za dobré viditelnosti je z ní perfektní výhled do údolí 
Berounky a na Hřebeny. Po pokochání se výhledy sejdeme zpět dolů na rozcestí. 
Pokračujeme dále po modré. Nejprve po hřebínku, poté klesáme do údolíčka ke 
zbytkům studánky Landovky. Od ní opět stoupáme po modré na rozcestí Pod 
Jezírkem. Po modré společně se žlutou dále stoupáme na rozcestí Jezírko. Tento 
úsek vede strmým kamenitým terénem, proto nikam nespěcháme. Kousek před 
rozcestím nezapomene vynechat odbočku k Jezírku – vyhlídka z hrany 
zatopeného lomu na Jezírko a pomník zastřeleného hajného Maršálka. Na 
rozcestí Jezírko se odděluje trasa č.2. My nadále pokračujeme (už po rovině) po 
žluté na rozc. Červený kříž. Zde se napojíme na centrální červenou hřebenovku a 
pokračujeme přes rozcestí Skalka [3] (prohlédneme si areál kláštera a jeho okolí, 
měl by zde být i celoroční víkendový bufet), Skalka poustevna, U Trojáku (zde se 
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k nám přidá modrá), až na rozcestí U Šraňku. Zde červenou opustíme a dáme se 
vlevo po modré. Tu neopustíme až do cíle. Nejprve pozvolna klesáme k odbočce 
na vyhlídku Hvíždinec. Od ní klesáme již strměji a dojdeme lesem až do 
Dobřichovic [4]. Po necelých 700 m nás modrá značka dovede k nádraží, 
odjezdu vlaku můžeme vyčkat naproti v restauraci U Nádraží. 

Trasa 2: 12 km; stoupání 473 m; klesání 473 m 

Až na rozcestí Jezírko sledujeme popis trasy č. 1, neboť do tohoto úseku 
vedou obě trasy stejně. Zde se dáme vpravo a klesáme lesem po modré do obce 
Halouny. Zde přejdeme na zelenou značku a pastvinami klesáme až na okraj 
Řevnic. Klesáme stále po zelené ulicí Čs. armády kolem hřbitova. Pokud by se 
nám nechtělo jít stále podél hlavní silnice, je možné zatočit pod hřbitovem do první 
ulice vpravo (Příčná), hned poté vlevo a klesat podél potůčku Havlíčkovými sady. 
Pokud půjdeme jimi, tak dojdeme na Komenského ulici, dáme se vpravo a hned 
první vlevo ulicí Berounskou. Dojdeme na Palackého náměstí, kde se napojíme 
opět na zelenou. Dáme se doprava a čeká nás již jen závěrečná 300 m rovinka 
k nádraží. Naproti nádraží je restaurace Hotel Grand, kde můžeme vyčkat 
příjezdu vlaku. 

Cesta zpět: 

Skupina 2 Z hlavního nádraží jede 
vždy po celé ve  

:24 

:51 

:58 

vlak na Pardubice.  

V :58 staví v Přelouči 

Řevnice 12:18 / 12:48 Praha hl.n. 12:55 / 13:25 

Řevnice 13:18 / 13:48 Praha hl.n. 13:57/ 14:25 

Řevnice 14:18 / 14:48 Praha hl.n. 14:57/ 15:25 

Skupina 1 

Dobřichovice 14:23/14:53 Praha hl.n. 14:57 / 15:25 

Dobřichovice 15:23/15:53 Praha hl.n. 15:57 / 16:25 

Dobřichovice 16:23/16:53 Praha hl.n. 16:57 / 17:25 

Mapa: edice zelených map KČT č. 38 Hřebeny a Slapská přehrada 

ČMT: Plnitelé záznamníků OTO mohou na tomto výletu splnit několik míst do 
záznamníku OTO Okolí Prahy západ (územní celek Čechy). Konktrétně volitelná 
místa: Jezírko, Řevnice a záznamníku TTO Berounka (Čechy), vol. místa Řevnice 
a Dobřichovice. Více info na stránkách sekce výkonnostní tur. na webu KČT. 

Občerstvení: V závěru trasy 1 restaurace U Nádraží Dobřichovice, trasy 2 Hotel 
Grand. V průběhu trasy 1 kiosek na Skalce. Jelikož vede celá trasy lesy, bez 
možnosti nákupu, doporučuji sebou přibalit dostatečné množství jídla a pití. 

Cena: Obyčejné zpáteční jízdné pro jednu osobu Pardubice – Řevnice stojí 359 
Kč. Pro ty, kteří nevlastní IN kartu a aplikaci IN25, IN50 nebo IN SENIOR, se 
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vyplatí následující možnost (musí se ale vytvořit skupinka minininálně 2 lidí). 
Koupit si zpáteční jízdenku do Přelouče, z Přelouče poté již platí Skupinová 
víkendová jízdenka Středočeský kraj za 319 Kč (až pro 5 osob, kde max. 2 mohou 
být starší 15 let). Zpět by se ale v tomto případě muselo jet vlakem, který staví 
v Přelouči, tj. Rx z Prahy v :58. 

Výlet připravil, vede a na Vaši účast se těší Luboš Ďatko 723 366 096 (O2) 
lubos.datko@gmail.com 

Vlastivědně -  poznávací text 

[1] Řevnice: Město 9 km JZ od okraje Prahy, leží na úpatí Hřebenů a na břehu 
řeky Berounky. 

Pamětihodnosti:  

Kostel sv. Mořice a Panny Marie: Barokní stavba z r. 
1752, vysvěcená velmistrem řádu křížovníků Juliem 
Františkem Wahou. Patronem kostela je dodnes řád 
křížovníků s červenou hvězdou. 

Dominikánský zámeček v Mníšecké ulici: V 60. 
letech 19. století jej nechal postavit sládek Leopold 
Havlík. Ten v polovině 19. století zakoupil řevnický 
statek a zámeček měl být první budovou areálu, který 
chtěl doplnit pivovarem. V roce 1881 prodal z finančních 

důvodů velkostatek řádu dominikánů u sv. Jijlí v Praze. V letech 1997 – 1998 byl 
rekonstruován a slouží kulturním účelům. (Foto z vlastního archivu) 

  

[2] Babka: Skalnatý vrchol (505 m.n.m.) na výběžků z hlavního hřebene Hřebene 
nad Řevnicemi. Od 19. století oblíbené výletní místo – výhled do údolí řeky 
Berounky a na Hřebeny. Podobně atraktivní je též Malá Babka neboli Píšťák ležící 
na stejném hřebeni asi 700 m JZ. (Foto z vlastního archivu) 
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[3] Skalka: 

 

[4] Dobřichovice: Město a letovisko Dobřichovice se rozkládají na obou březích 
Berounky, 22 km jihozápadně od centra Prahy. Jsou východištěm výletních cest 
do Českého krasu a do lesů táhnoucích se po Hřebenech, které dále pokračují 
do Brd.  Na břehu Berounky renesanční zámek přestavěný z bývalé tvrze na 
počátku 16. století.  
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Trasa 1 
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Trasa 2 
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