
 

Sborový výlet v sobotu 16. června  
do Mníšku pod Brdy a okolí  
určený všem generacím 

 

Navštívíme severovýchodní výběžek Brd, který dosahuje až 
k okraji Prahy a nazývá se Hřebeny. 

 
Navrhovaná trasa výletu 

 
Mníšek pod Brdy – Skalka 2,5 km – Červený kříž 5 km –

Jezírko 6,5 km a zpět 
(13km, z toho 1km prudké stoupání) 

Pro ty, kteří pojedou vlakem: od vlakové stanice na náměstí 
v Mníšku: cca 2.5 km po málo frekventované silnici) 

 
Jednotlivci i skupiny si mohou vybrat délku trasy 

 a způsob příjezdu  

1. Odjezd vlakem z Modřan v 8.20, příchod na náměstí do Mníšku v 
       10 hod. (cca 2,5 km po málo frekventované silnici) 

2. Příjezd autem na náměstí v Mníšku 
        sraz „vlakové“ a „autové“ skupiny na náměstí v Mníšku v 10 hod. a 
        odtud společně pěšky na Skalku (2,5 km) 

3. Příjezd seniorů až na Skalku (1–2 auta na povolení), sraz s ostatními 
       po 11. hodině 

4.  Příjezd auty na parkoviště Sekvenc, odtud pěšky na Skalku (cca  500 m) 
        sraz s ostatními po 11. hodině  

 5. Na Skalce prohlídka kostelíka, kaplí křížové cesty, odpočinek, možnost        
        občerstvení v bufetu. 
        Vedoucí „nedělní školy“ připraví pro zúčastněné děti program. 

6. Zájemci mohou pokračovat pěšky k Jezírku a zpět 

7. V Mníšku je možno navštívit zámek a občerstvit se v pekárně„Jarolímek“,           
cukrárn ě „Meru ňka“, restauraci „U Káji Ma říka“ aj. 



 
 

Podrobnější informace 
 

Město se nachází 27 km od Prahy. 

Doprava: 

Přístup autem  z Prahy je po rychlostní komunikaci R4 z centra Prahy 
přes Barrandovský most směrem na Zbraslav a Strakonice.  

Autobusy  MHD č. 317, 321, 322 a 330 odjíždí ze zastávky metra B - 
Smíchovské nádraží. Výstupní stanice je Mníšek pod Brdy - náměstí. 
Jízda autobusem trvá přibližně 30 minut. 

Vlakem : Vlakové nádraží - zastávka Mníšek pod Brdy - je na trase Praha 
- Dobříš. Od centra města je vzdáleno cca 2,5 km. 

Praha-Modřany zast. > Mníšek p.Brdy 

       
   Datum     Odkud/P řestup/Kam       Příj.   Odj.    Pozn.    Spoje        
       
   16.6.   Praha-Modřany zast. 

Mníšek pod Brdy 
  

9:16
  8:20   

 
   Os 19003      

        
      56 min, 26 km, 40 Kč / 28 Kč (zákaznické jízdné)    
      jede denně    
       

  
 

Možnost pro starší a hůře pohyblivé:  
vjezd 1-2 auty (předem nahlášené SPZ) až nahoru do areálu Skalka: 
Z dálnice doprava, 1. křiž. doprava, pořád rovně po tzv. staré řevnické 
až na kraj lesa. Oblast se jmenuje Sekvenc. Jsou tam šipky označující 
směr “barokní areál Skalka“. Je tam malé parkoviště se závorou, kde 
může parkovat kdokoliv. Ohlášená auta budou mít otevřenou závoru a 
mohou pokračovat dál až na Skalku. 
Viz mapka: 



 
 
 

Pro pěší: 
Z náměstí V Mníšku pod Brdy půjdeme po zelené značce 
kolem kostela sv. Václava. Za ním vlevo je zámek. 
Pokračujeme vzhůru lipovou alejí k severu po úbočí Skalky, pak 
nás značka vede vlevo přes chatovou osadu k lesu. Za jejím 
koncem se dáme vpravo a stoupáme lesem na vrchol stráně, 
pak znovu vpravo při okraji plošiny lesní cestou na Skalku – 
známé poutní místo.  
Na svažité louce stojí barokní kostelík sv. Maří Magdalény 
od K. Dienzenhofera, obnovovaný klášteřík, poustevna a 
kaple křížové cesty, rybníček a bufet. Z horního okraje 
svahu od kostela je krásný výhled na Mníšek a dál do kraje 
směrem k Vltavě. 



Ze Skalky pokračujeme vlevo po červené značce. Lesem 
dorazíme ke křižovatce lesních cest Červený kříž. Odtud se 
dáme po žluté a dostaneme se k dalšímu turistickému rozcestí. 
Pár metrů za ním leží romantické Jezírko – vzniklo výronem 
spodních vod do bývalého jámového lomu. Při vodní hladině 
stojí několik srubů, na okolních svazích jsou balvany a kamenná 
suť. Odtud se vydáme zpět na Skalku a do Mníšku. 

 

Státní zámek 
Expozice na zámku v Mníšku pod Brdy je věnována stylu života 
drobné šlechty v letech 1918–1938. V současné době zahrnuje: 
Vstupní schodiště, Zimní jídelnu, Kapli sv. Serváce, Velkou 
jídelnu, Přípravnu, Velký salon, Hodinový salonek, Kuřácký 
salon, Dámský salon, Knihovnu, Pracovnu a Lovecký salonek. 

Prohlídka: 10–16 hod. (polední přestávka: 12–13 hod.) 

Vstupné: základní: 80,-Kč 

                snížené:  50,-Kč (děti do 15 let, studenti, důchodci) 

                rodinné:  200,-Kč (2 dospělí a 1–3 děti) 

Galerie: vstup zdarma 

 

Skalka 

Skalka je původní poutní místo s barokním kostelíkem sv. Máří 
Magdaleny, klášterem, poustevnou a křížovou cestou. V současné 
době oblíbené místo turistů. Z historického turistického pohledu tudy 
vedla druhá turistická značka. 

Přístup: naučná stezka z náměstí v Mníšku pod Brdy nebo zelená 
turistická značka. Délka trasy cca 2,5 km - 30 až 40 minut . 

 

 



Doprava zpět 
   

  Mníšek p.Brdy > Praha-Modřany zast. 
 
  

       
   Datum     Odkud/P řestup/Kam       Příj.   Odj.    Pozn.    Spoje        
       
   16.6.   Mníšek p.Brdy 

Praha-Modřany zast. 
  

17:33
  16:44   

 
   Os 19030      

        
      49 min, 26 km, 40 Kč / 28 Kč (zákaznické jízdné)    
      jede v ,     
       

 
 - jede v neděli a státem uznané svátky    - jede v sobotu    - rozšířená přeprava 

spoluzavazadel, především jízdních kol    - jízdenky se prodávají ve vlaku    

Mníšek p.Brdy > Praha-Modřany zast. 
      
   Datum    Odkud/P řestup/Kam       Příj.   Odj.    Pozn.    Spoje        
      
   16.6.  Mníšek p.Brdy 

Praha-Modřany zast.  
  

18:39
  17:53   

 
   Os 19032      

        
     46 min, 26 km, 40 Kč / 28 Kč (zákaznické jízdné)    

 
 
 


