
Výlet Brdskými lesy. 
 

Naše skupina turistů se i ve čtvrtek 8. listopadu vydala do přírody za zdravím a tak trochu i za 
poznáním. Cílem byly smíšené lesy v brdské pahorkatině a poutní barokní areál Skalka nad Mníškem 
pod Brdy. Opět již po několikáté jsme nedali na chmurné předpovědi a dočkali jsme se na tuto dobu 
velmi příjemného počasí.  
Z malé obce Stříbrné Lhoty, jsme došli k chatové osadě Na rovinách a odtud hřebenovou pěknou lesní 
cestou, s mírným stoupáním k rozcestí Červený kříž a areálu na Skalce. Pro milovníky přírody a klidu je 
současná doba na cesty ideální. Za celou dobu jsme potkali v lese jednoho cyklistu a jeden starší 
manželský pár. Cesta ze Stříbrné Lhoty na Skalku je výhodná, vzhledem ke snadnému překonání 
poměrně velkého výškového rozdílu, dobrému turistickému značení a výhledům otvírajícím se, do 

podzimem zbarvené krajiny. 
 

                                
 
 

Areál Skalka významného barokního architekta Kryštofa Dientzenhofera je po devastaci za minulého 
režimu, postupně rekonstruován. K velkému poškození objektů došlo také v důsledku intenzivní důlní 
těžby, poddolováním při těžbě železné rudy se některé stavby propadly. To je ale minulost, dnes jsou 

všechny objekty staticky zajištěny a některé i krásně zrestaurovány. Návštěvníky tedy potěší pohled na 
kostelík sv. Máří Magdaleny, bývalý klášter, Poustevnu a vše propojující křížovou cestu. 
 

                               
 

 



Není bez zajímavosti, že poustevna, na obrázku nad textem v jejíž přední části je „ Boží hrob „ že zadní 
část slouží jako osobní sídlo kardinála Vlka. Klášter je po kompletní opravě využíván jako výstavní a 
koncertní síň a velmi často i jako obřadní síň. Pro svatby je to nádherná kulisa. 
Areál je také součástí naučné stezky, s mnoha zastaveními a informačními tabulemi, je umístěn na 
skalním masivu, vysoko nad městem a kromě všech objektu má neskutečnou vyhlídku, kde si 
návštěvníci mohou odpočinout. 
 

                            
 

 

Ti z nás kteří již toto místo v minulosti navštívili, jsme se shodli že na Skalce je krásně v každém 
období, dokonce i pokud ji zdobí sněhová peřina, má svoje kouzlo. 
Po prohlídce a krátkém odpočinku, jsme sešli do Mníšku. Někteří na vyhlášenou svíčkovou, v hospůdce 
U Káji Maříka, pod místním hradem a ostatní do výborné cukrárny na náměstí. Tak tedy příští týden 
nashledanou. Mirek B. 

 

                                 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 


