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Na vycházku po hřebenu Brd se nás sešlo devět. Výchozím bodem vycházky byla obec 

Voznice. 

Od stanice autobusu jsme se vydali po obecní komunikaci (zelená TZ) směrem na 7,5 km 

vzdálený Stožec. Na okraji obce jsme se zastavili a pořídili společnou fotografii u dřevěné 

sochy ducha Brd – Fabiána a dál pokračovali lesem na 2 km vzdálené turistické rozcestí 

„Voznice“. Zde jsme se dali vlevo po lesní asfaltové cestě zvané Hladovka (zelená TZ). Cesta 

je z obou stran obklopena lesem a postupně mírně stoupá až na rozcestí „Knížecí studánky“. 

Lemují ji aleje mohutných modřínů a mnoha malých potůčků pramenících a stékajících ze 

svahů brdského hřebene. Stékají do malého jezírka Hladovec, ze kterého vytékají už jako 

Voznický potok. Bohužel nelze přehlédnout ani velké holé pláně (paseky) po nedávné těžbě. 

Vůně pryskyřice z čerstvě vytěžených kmenů vršících se kolem cesty, která nás provázela, byla 

příjemná, avšak pohled na holoseče táhnoucí se daleko do hloubi lesa, je neutěšený. 

Na turistickém rozcestí Knížecí studánky se dáváme vpravo (stále po zelené TZ), abychom se 

na malou chvilku zastavili u jedné ze dvou místních studánek, a poté pokračujeme na 1,5 km 

vzdálený Stožec. Charakter cesty se zde mění. Začíná výrazně stoupat a je značně kamenitá. 

Posledních pár desítek metrů na turistickou křižovatku cest „Stožec “ (595 m. n. m.) jsme došli 

po asfaltové cestě. 

Cesta od autobusové zastávky nám trvala přesně dvě hodiny. Zde jsme si krátce odpočali a 

přešli na červenou TZ, po které jsme pokračovali romantickou lesní pěšinou prostoupenou 

ostrými kameny a kořeny. Mohutné buky, okolní strmé skály, ze země vystupující balvany 

porostlé sytě zeleným mechem a podzimní atmosféra lesa zapadaného listím dávala krajině 

pohádkový nádech. Tento úsek cesty je krásný, ale vyžaduje zvýšenou opatrnost. V současné 

době je průchod „zpestřen“ třemi stoletými buky, které větrná bouře srazila přímo na stezku. 

To vše je zkombinováno s bahnitými loužemi, které tu nevysychají ani v létě. Že je zde oblast 

pramenů dokazují i studánky rozmístěné kolem cesty. 

Asi po 2 km jsme sešli na pohodlnou hřebenovou lesní cestu po které jsme došli k památnému 

„Třebízského dubu“ s obrázkem Madony a pokračovali na rozcestí turistických cest „Na 

Soudném“ a dál po červené TZ. Lesem jsme prošli až k chatové osadě Na Rovinách 

s příjemnou hospůdkou se stejným názvem - „Hospoda Na Rovinách“. Po krátké zastávce na 

občerstvení jsme pokračovali dál po hřebenové cestě až na známé poutní místo – Skalku. 

Areálem Skalky, který leží ve výšce 550 m n. m. na ostrohu nad Mníškem pod Brdy, jsme jen 

krátce prošli. Pokochali se pohledem na krásně upravenou křížovou cestu se čtrnácti 

zastaveními s barokním kostelíkem sv. Máří Magdaleny a rekonstruovanou klášterní budovou, 

ve které se konají výstavy, koncerty a svatby. Od kostela se nám otevřel krásný pohled na 

Mníšek a okolní krajinu. Od kostela jsme sešli po hodně strmé pěšině do staré lipové aleje 

vedoucí na náměstí v Mníšku, odkud jsme odjeli v 16 hod. do Prahy. 

Procházka, za teplého podzimního počasí (11 oC), po lesních cestách a pěšinách byla příjemná 

a rozhodně přispěla našemu zdraví. Celá trasa měřila 21 km. 
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