
Existuje z města pro pěšáka cesta?
Aneb jak se dostat z Prahy pěšky na Karlštejn?
Praha – Karlštejn, sobota 15. září 2007

 
                   „Kolem města
                        prašná cesta
                              táhne se,
                     puch nezdravý
                     noc tam staví,
stíží větříček ho roznese;
venku všechno raduje se, všecko pěje,
v půlnebi kolo ohnivé již se skvěje.
Vůni dýchá pukající květ,
den mladinký krásou šlechtí svět.“

Milota Zdirad Polák 
Vznešenost přírody

Jde o jednodenní výlet z Prahy do nádherné krajiny Českého krasu, 
která byla tradičně spádovou výletní oblastí přírodymilovných Pražanů
už od doby romantismu; připomeňme v této souvislosti Karla Hynka Máchu,
malíře Antonína Mánesa, Josefa Mánesa ad. Pokusíme se prozkoumat
dnešní možnost vhodné pěší výletní cesty z Prahy do Českého krasu, tak, jak
ji nabízejí stávající turistické cesty. Budeme si ověřovat, zda tyto turistické
cesty jsou stále průchozí, zejména v místě dálnice na Plzeň a nově budovaného 
pražského obchvatu, který vzniká v blízkosti Radotínského údolí, těsně
u hranice CHKO Český kras. A na vlastním těle pocítíme působení různých
typů prostředí, jimiž budeme z města ven do volné přírody procházet. 

Popis cesty:
Sejdeme se v 8 hodin ráno na Zlíchově u zlíchovského kostelíčka.
Odtud se vydáme po modré značce Prokopský údolím a dál přes 
vesničku Holyně do Slivence; zde přejdeme na červenou značku a za
budovaným pražským obchvatem vstoupíme údolím Cikánka do CHKO 
Český kras. Odtud budeme pokračovat Radotínským údolím k Malinovu mlýnu   
a dál po modré na Kulivou horu; dále potom po červené do Vonoklas, 
Mořinky a do Karlštejna, cíle naší cesty. Celková délka trasy je cca 23-25 km.
Zájemci mohou případně navštívit hrad Karlštejn a prohlédnout si u mostu přes 
Berounku slavný budňanský geologický profil. Z Karlštejna se můžete 
vrátit navečer vlakem zpět do Prahy. 

Jiří Zemánek
sarvanga@centrum.cz; 777 117 466

Poznámka:
Budete-li však chtít, můžete se mnou po další čtyři až pět dní pokračovat v cestě dál Českým krasem přes 
údolí Sv. Jana pod Skalou do Berouna a odtud podél Berounky na hrad Křivoklát a do Skryjí; dále přes 
Křivoklátské lesy do Zbiroha, odkud se vydáme nakonec na závěrečnou rituální cestu na vrch Plešivec, 
posvátnou horu Brd, kde své putování ukončíme. (Změna termínu tohoto delšího putování není vyloučena.) 
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