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Ze Zadní Třebáně do Všenor 
Sobota 4.5.2019 

 

 

Odjezd: 

Pardubice 7:11 (IC 572) – Praha př. 8:07 odj. 8:20 (Os 8820) – Zadní Třebaň 8:56 

Sraz: V dostatečném předstihu před odjezdem vlaku v hale hlavního nádraží. 

Trasa: 16,5 km; 427 výškových metrů 

Zadní Třebáň ŽST (dále po žluté) – Na Bořích – Halouny (dále po modré) – 
Svatojakubská cesta – Jezírko (dále po žluté) – Červený kříž (dále po červené) – 
Skalka (barokní areál) - Skalka poustevna – U Trojáku – U Šraňku – Červená hlína 
(dále po žluté) – Zámek Všenory – nádraží Všenory 
 

Spojení zpět 

Všenory 15:13 (Os 8849) – Praha hl.n. př. 15:42 odj. 15:50 (EC 281) – Pardubice 
př. 16:46 

Všenory 15:43 (os 8851) – Praha hl.n. př. 16:12 odj 16:24 (EC 145) – Pardubice př. 
17:21 
 

Mapy: zelená edice map KČT č. 38 – Hřebeny a Slapská přehrada 

Občerstvení: hostinec u Mašinky, K nádraží 35, Zadní Třebáň Sobota otevřeno 
8.00 – 21.00 hod 

Cena: Jednosměrná vlaková jízdenka z Pardubic do Zadní Třebáně stojí 198,- Kč 

Studenti do 26 let a senioři nad 65 let  sleva 75 %  

Pro ty, na které se nevztahuje žádná sleva, se 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. R z Prahy v :58.   

Výlet připravila, vede a na Vaši účast se těší Ivanka Žaludová.  

728 327 315 (T-mobile),  k.ivanka@tiscali.cz                                                   
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Vlastivědně poznávací text 

1. Zadní Třebaň je obec, která leží v okrese Beroun. Má 870 obyvatel a její 
katastrální území má rozlohu 357 ha. Ve vzdálenosti 12 km západně leží město 
Beroun, 13 km jižně město Dobříš, 23 km západně město Hořovice a 25 km 
severovýchodně hlavní město Praha. Zadní Třebaň se nachází rovněž na významné 
železniční trati, hlavní vedoucí z metropole Prahy do Plzně. Nedaleko se rovněž 
nachází i obec Karlštejn s hojně turisty navštěvovaným hradem. S Hlásnou Třebaní 

je Zadní Třebaň spojena lávkou pro pěší přes řeku Berounku. 

2. Obec Všenory se nachází v okrese Praha-západ, kraj Středočeský, při řece 
Berounce, pod kopcem Kámen, zhruba 19 km jihozápadně od centra hlavního 
města Prahy. Žije zde Život ve vsi ovlivňuje blízkost Prahy, která je nejen hlavním 
místem obživy, ale také důležitým zdrojem zásobování domácností, místem 
vzdělávání a kulturního vyžití obyvatel Všenor. 

3. Přírodní park Hřebeny je rozlehlé území jihozápadně od Prahy. S rozlohou 184 
km2 je to nejrozsáhlejší park Středočeského kraje. Do jeho uzavřeného lesního 
celku nezasahuje žádná obec, neprotíná ho železnice, ani zde neprobíhá žádná 
těžba nerostných surovin. Park Hřebeny začíná již za pražskou Zbraslaví, zasahuje 
do katastru Řitky, Dobřichovic, Řevnic, Mníšku pod Brdy, Dobříše či Rejkovic, 
Česnkova u Příbrami, až do Hostomic pod Brdy. Celým tímto územím se můžete 
toulat v krásných lesích a je jedno v jakém místě začnete s procházkou. K vidění 
jsou pravěká sídliště jako třeba Babka či Plešivec, poutní místo Skalka, kamenná 
zeď na Provazci, kamenné valy pod Kuchyňkou, spousta vyhlídek jako třeba 
Černolické skály a mnoho dalších krásných míst. 

4.Barokní areál Skalka sestává ze tří objektů – kostelíka sv. Máří Magdaleny, 
kláštera a poustevny. Servác Engel z Engelsflussu nechal v letech 1692 – 1693 
vystavět kostelík sv. Máří Magdaleny podle návrhů Kryštofa Dienzenhofera. 
V následujících letech vznikl i klášter, poustevna a další hospodářské a správní 
budovy. K trvalému osazení kláštera mnichy – františkány však došlo až roku 1760. 
V té době byla vybudována také křížová cesta se 14 kapličkami. Poslední mnich 
františkán ze Skalky odešel roku 1925. V 50. letech 20. Století došlo k velké 
devastaci celého areálu vlivem poddolování a následného nezájmu. V 90. letech 
byla zahájena rekonstrukce, dnes místo konání různých akcí, výstav a poutí. 

5. Kostel sv. Václava leží na malé ostrožně uprostřed obce Horní Mokropsy na 
svahu Hřebenů nad řekou Berounkou. Obec je poprvé zmiňována již v roce 1088, 
dnes je součástí Všenor. Daleko to není především na hrad Karlštejn, ale také třeba 
na Tetín nebo do Českého krasu. Jde o jednu z nejoblíbenějších rekreačních oblastí 
na okraji hlavního města. Kostel sv. Václava byl postaven v roce 1732 na místě 
starší románské svatyně, která je zmiňována v 1. polovině 14. století. 
Pseudorománská věž pochází z roku 1870. Kostel byl opraven v roce 1936. V roce 
1950 byl v makovici kostela nalezen nákres původního gotického kláštera na 
Zbraslavi. 
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