
DOBŘICHOVICE – ČERVENÁ HLÍNA – JÍLOVIŠTĚ – 16. července 2022

DOPRAVA: autobusem ze Smíchovského nádraží do Dobřichovic

DÉLKA TRASY: cca 11 km

NÁROČNOST: náročnější – na začátku trasy značný výškový rozdíl (250 m na 6 km), hole
přijdou vhod

Na vycházku přišlo 17 zájemců a myslím, že
nebyli zklamáni. Z Dobřichovic jsme vyrazili
po  modré  TZ.  Počasí  nám  přálo,  nebylo
vedro, a tak jsme počáteční dlouhé stoupání
na vyhlídku Hvíždinec v pohodě zvládli.

------------------------------------------------------

Vyhlídka  se  nalézá  na  skále  z drabovských
křemenců ve výšce 476 m n. m. Na ostrohu,
jehož  konci  předchází  skalnatý  hřeben,  se
nejdříve nachází první skalisko s vysekanými
schody.  Koncem  19. století  je  zde  vysekal
Klub českých turistů, který zde zřídil trasu.
Z tohoto  skaliska  však  dnes  není  nic  vidět.
Výhledu  brání  vzrostlé  stromy  (duby,
borovice a břízy), které byly údajně na konci
19. století  vykáceny  v pruhu,  který
umožňoval  pohled  na  Dobřichovice.  Závěr
ostrohu  vyplňuje  další  skalní  výchoz,  ze
kterého se již nabízí krásné pohledy na Brdy,
údolí Berounky u Řevnic a Hlásné Třebáně a
vidět je i část hradu Karlštejna.

Podle starší vlastivědné literatury se na vrchu Hvíždinci nalézalo keltské oppidum, to však
není archeologicky potvrzeno a dnes jeho existenci nic nenasvědčuje.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na Hvíždinci, skalním ostrohu, jsme chvilku poseděli, trochu se posílili z přinesených zásob
a vydali se dále po modré TZ na rozcestí U Šraňku“, kde jsme odbočili vlevo a pokračovali
po lesní cestě,  souběžně s červenou a žlutou TZ, až na rozcestí  turistických cest  Červená

Hlína. Zde nás žlutá TZ opustila (směřuje do
Všenor) a zbytek cesty do Jíloviště nás vedla
červená TZ.

K rozhledně  Korunka,  která  se  nahází  na
kopci Červená hlína, jsme došli po 500 m.

------------------------------------------------------

Rozhledna  Korunka  na  Červené  hlíně  je
vyosená kovová konstrukce dosahující výšky
30 m.  Konstrukce  sestává  ze  dvou
nakloněných  mimoběžných  křižujících  se



rotačních hyperboloidů, kterými prochází svislé vřetenové schodiště. Rozhledna je v provozu
teprve  od  29. května 2022,  kdy  byla  slavnostně  otevřena.  Náklady  na  stavbu  zaplatil
poskytovatel  internetu,  společnost  Eurosignal,  která  rozhlednu  využívá  jako  vysílač  pro
Dobřichovice a další brdské obce. Jméno dali rozhledně místní obyvatelé, kterým vrchní díl
stavby připomíná korunu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mnozí  z nás  vyšlapali  118  schodů  a  zařadili  se  tak  mezi  první  návštěvníky  rozhledny.
Viditelnost byla dobrá, pokochali  jsem se výhledem na Brdy, Berounsko, vysílač Cukrák,
Prahu, Černošice, meandr řeky Berounky, Říp, Šumavu i Krkonoše.

Potom jsme zamířili na Černolické skály, kde
jsme se krátce zastavili. Romantická skaliska
a  daleký  výhled  do  krajiny  lákají  k delší
přestávce  a  posezení.  Tentokrát  jsme  si  ale
další  odpočinek odpustili  a dali  se na cestu
dolů do všenorských roklí.  Vede zde pěšina
(červená  TZ),  která  překonává  kolmo  dvě
dosti  hluboké  rokle.  Výstup  i  sestup
vyžadoval  značnou  zdatnost  a  sebezapření,
hole přišly vhod. Bylo odpoledne, oteplilo se
a suchý prašný podklad klouzal a stoupání i

klesání bylo velice prudké. Všichni jsme to zvládli a do hospůdky v Jílovišti byl už jenom
kousek.

Do Prahy jsme se vrátili opět autobusem. Byla to náročná, ale krásná vycházka!

Honza Šiml

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cernolick%C3%A9_sk%C3%A1ly

