
Vycházka č. 15 – Prosečnice – požárské lesy a lomy – Grybla – Těptín – Vlčí rokle - 
Prosečnice 
 
Zajímavosti na trase: 
Prosečnice - železniční zastávka Prosečnice (původně až doby mezi léty 1922-25 Požáry) otevřena 1897 (v té době 
zde trať z Čerčan končila) – určena původně pouze k nakládce kamenů z lomů, význam pro osobní dopravu získala až 
po dokončení zdejšího sanatoria, které bylo slavnostně otevřeno 14. května 1922 – čekárna postavena v roce 1931. 
1915 – spolek pro péči o zdraví dělnictva „Humanita“ zakoupil v okolí pozemky  budováno plicní sanatorium; 
stavba byla dokončena v srpnu 1921, činnost zahájena 14. 5. 1922  léčba různých forem tuberkulózy. 
Léčebna se skládala ze 3 pavilonů – Johanisova, Steinova a Ch. Masarykové a měla kapacitu 500 pacientů. 

 
Stará pohlednice z roku 1925 zachycuje hlavní budovu prosečnické 
léčebny. Okolo jejího rozsáhlého areálu, který tvořily lesy, parky, zahrady 
a sady právě projíždí parní osobní vlak z Prahy do Čerčan. 
 
 
 
V 30. letech existovaly spory mezi spolkem Humanita a těžaři ohledně 
těžby a rozšiřování lomů, které měly původně těsně sousedit s areálem 
léčebny. Spolek Humanita nakonec spor vyhrál.  
Dlouhá léta byla majitelem sanatoria Fakultní Thomayerova nemocnice – 

na počátku 21. století byl ale areál opuštěn a čeká na nového majitele (2007 byl nabízen za 120 milionů, 2008 za 108, 
2009 za 95, 2010 za 79 milionů Kč); březen 2012 – areál koupila společnost Altstaedter Investments  plánuje 
nabízet zdravotnické a sociální služby (zatím je areál spíše využíván pro natáčení reklam a filmů); do budoucna by 
tam mohl být i dům pro seniory 

  
mužské lehárny 
 

 
požárské lesy - 20 km2 mezi Jílovým, Kamenným Přívozem, Zbořeným Kostelcem a Kamenicí – původně to nebyl 
souvislý les – část byla zalesněna až na konci středověku; na konci 19. st. – 3 panství: 

- západní část  pražské arcibiskupství 
- okraj lesů u Kamenice  Ringhoffer – podnikatel, Smíchov – výrobna železničních vagónů a tramvají 

- jeden z největších podniků Rakouska-Uherska (hrobka u Kamenice) 
- zbytek  konopišťské panství - v r. 1887 se majitelem panství stal následník rakouského trůnu 

Ferdinand d´Este  lovecký revír (lov byla jeho velká vášeň) 
požárské lomy – těžil a někdy dodnes těží se v nich křemenný 

diorit, granodiorit a tonalit (pod obchodním 
názvem požárská žula) 

- lom na Vrších - dodnes částečně funkční  
 

 
- lom Borovíčko – v tomto lomu se v r. 1942 točily scény 

z filmu Skalní plemeno podle knihy Jana Morávka 
(ve filmu hráli např. Plachta či Medřická), dodnes je na 
stěně lomu nápis Borovíčko; součástí filmu jsou 



i autentické záběry z tehdejší technologie těžby v požárských lomech 
o v lomu a v jeho těsné blízkosti se nachází trampská osada Kanada, která zde má i symbolický cintorín 

svých mrtvých 
o kousek od lomu se nachází pěkně upravená studánka 

 

  
- lom V Doubí - jsou to dva v kopci vytěžené obdélníky, oddělené vysokou terasou; těžba zde probíhala do 50. 

let tzv. blokovým způsobem – odstřelovaly se velké bloky horniny, které se dále opracovávaly),  
o z místního kamene je vyroben např. podstavec sochy sv. Václava na Václavském náměstí nebo pomník 

Fr. Palackého na Palackého náměstí 
o protože ale byla základna lomu úzká, neumožňovala etážovou těžbu a lomové stěny dosahovaly do 

výšky několika desítek metrů a navíc se v některých místech objevil tzv. 
„žabák“ – nekvalitní drolivý kámen, byla těžba ukončena (v 70. letech byl 
uskutečněn průzkum zásob, ale těžba nebyla obnovena)   dnes využívají 
prostor trampové a horolezci; 

o v části lomu sídlí trampská osada Modrý orel, která byla založena v r. 1962  
ve svém areálu udržuje i vrcholovou knížku 

o ze skály, na které je vrcholová knížka umístěna, skočil podle knihy Jana 
Morávka Divočina i pytlák Kubelík ve chvíli, kdy ho obklíčili policajti (jde 
o součást příběhu, který vrcholil v r. 1888, kdy spory s pytláky přerostly 
v bitvu; nad Dlouhým paloukem postřelili pytláci hajného Dlabala (v knize 
Divočina ho Jan Morávek přejmenoval na Langra) – ten se doplazil domů do 
hájovny Na Bahnech (na počátku Vlčí rokle), pytláci ji ale zapálili a hajný 
následně zemřel; současně byl postřelen a ztýrán fořt Waldhauser (v románu 

Kaucký) z hájovny na Radoči u Grybly (také asi půjdeme kolem ní)  na místě 
tragédie v Zadních Vlčích jamách je dnes pomníček; četníci a hajní udělali zátah a 
podle románu Kubelík, kterému se podařilo 
utéci z vězení a ukrýval se v okolí, spáchal 
sebevraždu skokem do lomu (ve skutečnosti 
ale pravděpodobně emigroval někam do 
Ameriky). 
o v prostoru lomu se nacházejí 
2 studánky – jedna je u vstupu do lomu, druhá 
je horolezecká a do lavoru zachycuje vodu 
kapající ze skály 
o v lomu se nachází také asi jediná 
jeskyně našeho regionu – jde o antropogenní 
pseudokrasovou jeskyni, do níž vchod najdeme na ploše 

v těsné blízkosti vrcholu lomu – jedná se 40 cm širokou puklinu v horninové kře – na ni pak 
navazuje puklina hluboká 3,4 m, která ústí pod pravým úhlem do rozsedliny rovnoběžné 
s hranou lomu – jeskyně vznikla pravděpodobně jako důsledek odstřelu, kdy došlo 
k puknutí bloku hornin a následnému posunu vůči okolí 
v jeskyni je možno se setkat s typickými zástupci jeskynních živočichů – píďalka jeskynní, 
pavouk meta temnostní a jeskynní, netopýři 
 
Ferdinand d´Este – nechal vybudovat na Horních Požárech u staré myslivny malý lovecký 
zámeček s parkem se vzácnými dřevinami – pravidelně sem jezdil; na Panské skále nechal 
vybudovat dřevěný altán a vodil do něj hosty, když procházeli po loveckých stezkách na svazích Grybly. 



Přírodní rezervace Grybla - byla vyhlášena roku 1986. Důvodem 
ochrany je bukový porost s přirozeným podrostem. Grybla (514 m) 
je nejvyšší vrch Hornopožárského lesa. Poblíž vrcholu lze nalézt 
zbytky tvrziště. Uprostřed rezervace leží Panská skála s vyhlídkou k 
jihu a jihovýchodu (Týnec nad Sázavou, Neštětická hora), částečně 
zakrytou stromy. Kdysi zde stával altán, do kterého arcivévoda 
Ferdinand vodil své hosty, kteří procházeli lesy při lovu.  
jména Grybla, Radoč – mohou souviset se starými slovanskými 
bůžky  sídlil zde starý slovanský rod Těpticů (dnes obec Těptín) – 
rod je znám i z pověstí Aloise Jiráska 

Na vrcholu Grybly (mimo značené stezky) najdete vrcholovou 
schránku s vrcholovou knížkou. 
 
 
 
Studánka Trkač – ze studánky byla trkačem, neboli zařízením 
vyhánějícím vodu výše, zásobena vodou hájovna Stará Grybla, která 
stojí výše ve svahu nad studánkou. 

Těptín – obec patřící 
administrativně pod 
Kamenici, název nese 
podle staroslovanského rodu Těpticů, který zde sídlil a o kterém se 
zmiňuje jak Kosmas, tak Jirásek 
Těptínka -  studánka, která se nachází v blízkosti Těptína na pokraji 
požárských lesů 
 
 
 

 
Baxova studánka – udržovaná studánka přímo na turistické cestě (žlutá 
značka), směrem na Horní Požáry. 
Studánku vybudoval pan Petr Baxa, zaměstnanec lesů bydlící v Těptíně, 
z vlastní iniciativy, když zrovna nebyla v lese práce, někdy v 80. letech. 
 
 
Přírodní památka Vlčí rokle - horniny ve Vlčí 
rokli jsou pevné hlubinné vyvřeliny 
karbonského stáří, vznikly tedy asi před 330 
miliony let. Magma tehdy tuhlo v hloubce 
několika kilometrů. Tuhnutím se zmenšoval 
jeho objem a také došlo k rozpukání. Podle 
puklin se dnes hornina („žula“, přesněji 
řečeno granodiorit) balvanitě rozpadá. 
Zvětráváním pak dochází k zaoblení hran 
balvanů. Vlčí rokle vznikla výmolnou činností 
malého potůčku Vlčín. Zároveň se 
zařezáváním řeky Sázavy do podloží během 
čtvrtohor se zařezávaly i její přítoky. Ve 
svazích jsou skalky a balvany, které se 
pomalu posunují na dno rokle. Dole 
vytvářejí kamenná moře. Svahy rokle jsou 
porostlé starou svahovou bučinou. Některé 
buky zde jsou staré přes 200 let. Zajímavé je, že téměř chybí křoviny. Roste zde jen málo druhů rostlin – půda vzniklá 
zvětráním granodioritu je písčitá a chudá na živiny. Vznik rokle a kamenná moře byly dříve vysvětlovány různě, 
dokonce i činností ledovce. Tento omyl přetrvává někdy dodnes, např. na internetové Wikipedii. 
 



potok Vlčín 
 

    

bývalá vodárna pro léčebnu Prosečnice                studánka ve Vlčí rokli 

 

 


