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Na zastávku autobusu, na Smíchovském nádraží, se dostavilo 21 zájemců. Autobusem jsme 

dojeli do Zbraslavi – výstupní stanice „Most závodu míru“. Po mostě přes Vltavu jsme přešli 

na jeho pravobřežní předmostí, kde nás čekali další tři účastníci. Zde jsme si řekli základní 

informace o trase vycházky a o mimořádně významné historii místa, na kterém jsme stáli. 

V této lokalitě se totiž, před více než dvěma tisíci lety, rozkládalo největší KELTSKÉ 

OPPIDUM – ZÁVIST. 

Následovala „startovní“ fotografie účastníků a potom jsme se již vydali po žluté TZ, po tzv. 

cestě Keltů, směrem na vrchol kopce Šance. Začátek trasy je na nábřeží Vltavy, odkud stoupá 

po asfaltové cestě s pěknými výhledy na Vltavu a Zbraslav. Po necelém kilometru přechází 

trasa frekventovanou silnici (po vyznačeném přechodu). Za silnicí vede (v současné době) 

žlutá TZ staveništěm, kterým jsme bez problému prošli na asfaltovou cestu vedoucí podél vilek 

až na začátek lesní pěšiny na úpatí kopce Šance. 

Zde nás čekal nejnáročnější úsek trasy. Odsud pěšina stále stoupá až na vrchol, kde jsme se 

z několika vyhlídek mohli pokochat pohledem na Zbraslav, obce v údolí Vltavy a pohledem 

do Břežanské rokle. V úseku mezi začátkem trasy na břehu Vltavy a vrcholem kopce jsme 

překonali výškový rozdíl přibližně 190 m. 

Cestu jsme si zpestřili chůzí po pěšině vedoucí po vrcholu šancí, s pohledem na zbytky příkopů 

a valů, vybudovaných před dvěma tisíci lety, dnes zarostlých vegetací – především duby. 

Mimořádné stavební dílo! Z vrcholu kopce jsme sešli lesními cestami na okraj obce Točná, 

prošli vilovou částí obce na křižovatku turistických cest a po zelené TZ pokračovali polní 

cestou a lesíkem ke sportovnímu letišti Točná. Po „cílové“ fotografii, před dvojplošníkem 

vévodícím pohledu na sportovní letiště, jsme se vydali cestou dolů, po cyklostezce a lesních 

pěšinách až na zastávku autobusu na sídlišti Beránek 

Po občerstvení v restauraci na Beránku se zbývajících několik neúnavných chodců vydalo přes 

Modřanskou rokli na zastávku tramvaje v Modřanech. Část účastníků se cestou od letiště 

oddělila a sešla po pohodlné cestě do Komořan, kde měli výhodnější spojení do svých domovů. 

Vycházka proběhla za pěkného počasí. Délka trasy na - sídliště Beránek 8,5 km, do Modřan 

11,5 km. Vzhledem k výškovým rozdílům a teplotě vzduchu byla vycházka trochu náročnější. 

Nakonec ji všichni zvládli s úsměvem. 

Všechny zdravím a těším se na příště. 

Honza Šiml 


