
STŘÍBRNÁ SKALICE – ONDŘEJOV – 18. LEDNA 2022 
 

DOPRAVA: autobusem č. 382 ze stanice Háje do Stříbrné Skalice 
DÉLKA TRASY: cca 10 km / 14 km 

NÁROČNOST: za pěkného počasí nenáročná, rovinatá 
 
Obec Stříbrná Skalice nesla původně název Skalice hor stříbrných, který odkazoval na těžbu 
stříbra v této oblasti. Skalické doly byly nejblíže ku Praze a daly podnět k vybudování pražské 
mincovny za vlády Ferdinanda I. (1526–1564). Přímo ve Skalici jsou dodnes zachovány staré 
štoly. Dnes pokračuje těžba už jen v kamenolomu na jihu obce u řeky Sázavy. Krajina s krásnou 
a čistou přírodou je vyhlášenou a vyhledávanou rekreační oblastí. 
 

Ze Stříbrné Skalice se nás na trasu vydalo 
sedmnáct. Vyrazili jsme po žluté TZ – nejprve 
asi 700 m po silnici, pak jsme odbočili na lesní 
turistickou cestu s cyklostezkou (stále žlutá 
TZ) a došli až na rozcestí Bahnivá rokle. Zde 
jsme odbočili vlevo na zelenou TZ, po které 
jsme pokračovali lesními cestami k rybníku 
Propast. Rybník jsme obešli, přešli silnici a 
šlapali stále po zelené TZ, která sleduje 
Zvánovický potok, až do místa zvaného 
Havírna Brod. Tam jsme zelenou TZ opustili 

a pokračovali vlevo po polní cestě až do obce Kostelní Střimelice (cca 10 km). 
Polovina účastníků se spokojila s kratší variantou vycházky a počkali zde na autobus do 
Ondřejova. Zbývající účastníci pokračovali po modré TZ dál do Ondřejova po svých (celkem 
14 km). 
 

Název vesnice je odvozen ze jména jejího zakladatele, kterým byl Ondřej z Dubé. V raném 
novověku se v okolí dolovala stříbrná ruda. Z řemesel vynikalo kamnářství a hrnčířství. 
V letech 1898 až 1906 postavil průmyslník Josef Jan Frič na vrchu Mandě hvězdárnu, kterou 
roku 1928 věnoval Univerzitě Karlově; dnes ji provozuje Astronomický ústav Akademie věd 
České republiky. 
 

Počasí nám opět přálo – oblačno, bezvětří, 
teplota okolo 0o C. Oba úseky trasy vedou po 
lesních cestách, mírně zvlněnou krajinou a 
z odlesněných míst, na vrcholcích kopců, je 
pěkný výhled do krajiny, proslavené obrázky 
Josefa Lady. Byla by to ideální procházka 
přírodou, kdyby předchozí obleva a déšť 
nenarušily slabou sněhovou vrstvu, která 
v noci zmrzla a na lesních cestách, 
rozježděných těžkými těžebními stroji, 
neutvořila kluzký, zledovatělý a křivolaký 



povrch. Přes veškerou opatrnost jsme se nevyhnuli několika menším pádům. Naštěstí bez 
následků. 

Cesta byla fyzicky poněkud náročnější, přesto 
moc pěkná. Určitě prospěla k vylepšení naší 
fyzičky a snad i upevnění přátelských vztahů. 

Honza Šiml 


