
 

Milí turisté! 

 Ve čtvrtek 16. 4 se nás na srazu ve stanici metra Smíchov sešlo dvacet. Přešli jsme na 
vlakové nádraží a odjeli do stanice Holyně, kde začínal náš výlet Dalejským a Prokopským 
údolím. 

Začali jsme u Dalejského potoka obklopeného torzy starých vrb, takové přerostlé 
bonsaje… 

  

 
 

Pokračovali jsme podél potoka po jeho proudu. Dříve byla voda v potoce využívána ke 

stavbě mlýnů, ze kterých bohužel zbyla jen dvě torza. Měli jsme pro náš výlet ideální počasí, 
slunce svítilo a vzduch byl ochlazován mírným větrem. Nad námi vedla železniční trať 
s viadukty, Pražský Semmering, kterou jsme již na jednom z výletů projeli.  

Dalejské údolí je chráněnou přírodní rezervací, která na soutoku Dalejského potoka 
s Prokopským potokem přechází v přírodní rezervaci Prokopské údolí a končí v Hlubočepech. 
Cesta je obklopena vápencovými skalami s chráněnou florou. Vápencové skály se skládají 
z několika vrstev. Ta spodní je červená díky obsahu oxidu železa, vrchní je místy tvořena 
hladkými deskami, ze kterých tu a tam vyrůstají stromky, nejčastěji borovice. Pokračovali 
jsme dále po cestě, která byla zároveň cyklostezkou. Podél cesty zurčel potok.  

Zastavili jsme se na chvíli u Červeného lomu, který je pozůstatkem velkého lomu pro 
těžbu vápence. Na tabuli s informacemi jsme si přečetli, že o zdejší paleontologická naleziště 
se v 19. století zajímal i francouzský geolog a paleontolog Joachim Barrande. Provedl zde 

četné výzkumy, které potom sjednotil ve své vědecké práci, čímž proslavil naši republiku 
mezi paleontology po celém světě.  

 

 



 

 
 

. Pod Červeným lomem je v místě, nazvaném Opatřilka, taková louka, na které ze 70 
tun kamene sestaveno osm kamenných panáků – bojovníků a celek se nazývá Bojiště. Je to 
dílo Kurta Gebauera z roku 2006.  

 

 
 

 



U Klukovického koupaliště jsme odbočili k Horovu mlýnu z roku 1578, který leží na 
soutoku Dalejského a Prokopského potoka. V roce 1825 koupil mlýn Jeden z předků turistky 
Evy. Mlýn byl majiteli zabaven v roce 1948 a v restituci mu byly vráceny jeho trosky… 

 

 
 

Bezohledná těžba Vápence, která trvala až do poloviny 20. Století krajinu značně 
poškodila. Zničena byla poustevna s jeskyní a byl zbořen i kostel sv. Prokopa, který býval 

poutním místem. 

 
 

Na zaniklý kostel dnes upomíná kříž umístěný na jedné ze skal. Kříž byl na toto místo 
postaven při příležitosti 950. výročí úmrtí sv. Prokopa. 
 

             



Na další cestě jsme prošli pod nejvyšším viaduktem Pražského Semmering, který byl 
postaven za pouhých 17 měsíců!!! 

 

Cestou provoněnou kvetoucími keři a stromy, jsme došli k jezírku, které vzniklo průsakem 
vody do vytěženého lomu a nastalo „déjà vu“, neboť už jsme již tudy na jednom výletě, nebo 
dokonce na dvou, prošli. 

 

Celý výlet jsme pak zakončili obědem v restauraci U Škopů. 

 

 

                                                                                  Výlet připravil Mirek Bernát 
                                                                                  Kroniku napsala Dagmar Hyklová 


