
                                                   Krásné vyhlídky. 
     

     Pro náš další turistický výlet jsme si vybrali naučnou stezku Krásné vyhlídky. 
Zřizovateli  podobných projektů jsou nejrůznější organizace, města, obce, turistické 
oddíly a podobně. Aby se ale na vzniku N.S. podíleli sami senioři, je zcela jistě vzácná 
výjimka. 
                           

                              Povedlo se to klubu seniorů Mnichovice.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Naučnou stezku Krásné vyhlídky slavnostně otevřeli 12. října 2013. Záměr obnovení 
historických pěších cest a stezek mezi městy a obcemi, jež byly v minulých letech 
zemědělskou velkovýrobou zcela zlikvidovány, je výborný a mnohdy velmi těžko 
uskutečnitelný. Při našich turistických cestách jsme se již setkali s podobným úspěšným 
záměrem, pod názvem „Cesty které nás  spojují“, mezi obcemi, Královice, Stupice a 
Koloděje v mikroregionu říčanska a pošemberska. 
 

      Vyjeli jsme tedy ráno z Prahy autobusem a to jsme ještě  netušili že to nebude úplně 
jednoduchá cesta. Do autobusu se doslova narvalo jednou tolik lidí než by měl bezpečně 
odvézt. Mimo nás každý měl alespoň jeden koš. Důvod jasný, údajně rostou. Přežili jsme 

to a vystoupili U hřiště na okraji Struhařova. N.S. dlouhou zhruba 10 km. jsme si 
rozdělili na dvě části. Prošli jsme kolem pěkného struhařovského rybníka. Tam se Krásné 
vyhlídky setkávají se stezkou Kocoura 
Mikeše určenou pro rodiny s dětmi. Prošli 
jsme kolem výběhů a ohradníků s koňmi a 
mezi vilkami došli  k památné lípě na  návsi 
ve Struhařově.  
 

 

     Tady u jednoho z odpočinkových 
zastavení jsme se dozvěděli něco z historie 

Struhařova a struhařovské školy. Na dalším 
zastavení  jsme se přenesli do 14 století, kdy 
vladykové ze Struhařova ( Strharzova) na 

návrší vybudovali středověkou tvrz a podle 

pověsti, ji podzemní  chodbou propojili s tvrzí na Myšlíně. 
 



      Protože pověst říká, že místní  při stavbě svých obydlí slyšeli dunění ze země, nebo 
dokonce při zarážení kůlů jim v podzemí kůly zmizely, tak jsme  v místech 
předpokládané pevnosti příliš nedupali protože-co kdyby na tom něco bylo ? 

 

               Asi největším zážitkem celé cesty je vyhlídka na jednom z nejvyšších bodů 
cesty, krajinným profilem a výškovým označením všech vrcholů na obzoru, s dohledem 

desítky kilometrů. Skvělé místo k odpočinku a pozorování naší krásné středočeské 
krajiny. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ve volné krajině jsme ocenily vytyčení stezky, osazení remízků původními keři a 
nově vysazené stromy stezku lemující, ty vytvoří v budoucnu stinnou alej. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Další zastavení je s výhledem na trochu morbidní místo Šibeniční vrch, kde se ještě 
v 18.století vykonávaly hrdelní tresty. V současnosti sportovní středisko a lyžařská 
sjezdovka s vlekem, asi jediná poblíž Prahy. Z této vyhlídky je také výborný výhled na 
Mnichovice ty teď leží vlastně pod námi. 
        Protože jsme zvolili variantu téměř stále z kopce, sešli jsme do údolí struhařovského 
potoka, s výskytem chráněného upolínu evropského, půl metrové jedovaté byliny 
kvetoucí žlutě v květnu a červnu. 
        Nádhernou lesní cestou po vrstevnici podle potoka přicházíme k další zajímavosti na 
stezce, k Zittovu mlýnu založenému v letech 1600. Podrobnosti z historie, jsou součástí 
tohoto zastavení.  Sluší se připomenout, že v minulosti řemeslo mlynářské, patřilo 
k nejváženějším. Od roku 1876 je mlýn v držení rodiny Zittů a za celou dobu zůstal téměř 
v původní podobě. V současnosti prochází rekonstrukcí. Domluvil jsem s panem 

Ladislavem Zittou alespoň venkovní prohlídku mlýna, vystoupali jsme také na můstek 
náhonu s impozantním pravděpodobně původním mlýnským kolem.   
 

                                    Mlýn po opravách je ozdobou Mnichovic. 

 

                                                                         

      Od mlýna je to již jen skok na náměstí v Mnichovicích. Ty se připravují na oslavy 
880 let od svého založení.  Tady na náměstí jsme naši cestu za krásného letního počasí 
ukončili s konstatováním že se klubu seniorů Mnichovice podařilo přiblížit dalším 
turistům  okolí svého krásného města. Do odjezdu autobusu nám zbývala ještě hodina, 
využili jsme ji k občerstvení v místní hospůdce a cukrárně.  
                                Kronika Mirek Bernát, 
                                                   fotky Jiřina Žipková a Eva Noháčová. 
 


