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Krásná stráň 
Z Radotína do Dobřichovic    

Sobota 7.3.2020 
 

Sraz: V dostatečném předstihu před odjezdem vlaku v hale hlavního nádraží 
 
Cesta tam: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cesta zpět: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odjezd vlaku z Dobřichovic na Prahu hl. nádraží je vždy v :08 a :38 každou hodinu. 
 
Trasa - 17 km, převýšení 382 m 
Z vlakového nádraží Radotín se vydáme Vrážskou ulicí a asi po 600 metrech se 
napojíme na červenou značku, která nás dovede do lesnaté části CHKO Český kras, 
pokračujeme přes osadu Na Pískách, rozcestí Sulava, rozcestí Kulivá hora, Na 
Stráži a Solopisky. Před kapličkou sv. Panny Marie ve Vonoklasech odbočíme vlevo 
na žlutou (NS Okolím Vonoklas) k památnému dubu a dále k vyhlídce na 
Dobřichovice. Odtud pokračujeme přes krásnou stráň rozcestí na vyhlídku Karlík a 
Karasovu vyhlídku. Po žluté jdeme až k rozcestníku Krásná stráň sedlo a odtud po 
zelené značce do obce Karlík a dále do Dobřichovic kolem zámku a na nádraží 
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Občerstvení po cestě (neověřeno) 
Karlík – hospůdka Garáž 
Dobřichovice VaB Dobřichovice ul. 5. května 
Restaurace u nádraží Dobřichovice 
 
 
Mapa: zelená edice map KČT č. 36 Okolí Prahy západ 
 
Cena: obyčejná jednosměrná jízdenka pro jednu osobu v úseku Pardubice Radotín 
stojí 178,- Kč 
 
Výlet připravila a vede a na Vaši účast se těší Ivanka Žaludová . 
728 327 315 k.ivanka@tiscali.cz 
 

Poznávací text 
 

1. Radotín se rozkládá na levém břehu Berounky, na jihozápadě hlavního města 
Prahy. Zastavěná část území je ohraničena na západě a severu zalesněnými kopci 
Velký a Malý háj a na jihovýchodě řekou Berounkou. Mezi oběma kopci protéká 
Radotínský potok.  
 
2. Přírodní památka Krásná stráň je chráněné území nacházející se na území 
okresu Praha-západ, mezi obcemi Karlík a Vonoklasy. Nachází se v nadmořské 
výšce 215-347 metrů. Předmětem ochrany je unikátní stepní a lesostepní vegetace 
s výskytem dřínových doubrav, kde se vyskytuje mnoho chráněných druhů rostlin a 
živočichů  
 
3. Dub u Vonoklas je památný strom známý i pod názvy Havraní dub u Karlštejna 
nebo dub Na Vráži. Ke stromu se vážou pověsti z doby Karla IV a patří k 
nejznámějším starým stromům v okolí Prahy, údajně je nejstarší v Českém krasu. 
 
4. Obec Karlík se nachází v okrese Praha-západ, kraj Středočeský, asi 5 km 
západně od města Černošice. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1253, 
ale předměty, které byly nalezeny v okolí Karlického hřbitova svědčí o tom, že zde 
bylo osídlení již v době kamenné. V okolí Karlíka se nachází několik bývalých 
kamenolomů. Až do poloviny 19. století se zde těžil černý mramor se zlatavými 
žilkami.  
 
5. Dobřichovice Obec po celou dobu své historie (s velmi krátkými přestávkami 
během husitské doby a bělohorského povstání českých stavů) patřila Rytířskému 
řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Proto se také symbol řádu (kříž a šesticípá 
hvězda červené barvy) objevuje ve znaku obce. První písemná zmínka o 
Dobřichovicích pochází ve východní části z 6.dubna 1253, kdy český král Václav I 
potvrdil jejich darování Řádu Křižovníků.
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