
OKOŘ – HOROMĚŘICE – 17.6.2020 

 

K autobusu na zastávku Dejvická přišlo 30 zájemců. V obci Okoř jsme se nejprve zašli podívat 

na zříceninu hradu. Po prohlídce, která trvala přibližně hodinu, jsme se vydali na trasu do 

Horoměřic. 

Celou cestu nás vedla červená TZ. Do Malých Čičovic sledovala naše trasa Zákolanský potok 

skrytý hustou zelení a lemovaný mohutnými topoly. Za obcí Malé Čičovice jsme nahlédli do 

zrekonstruované, osmiboké, barokní „Kaple svatého kříže“ z roku 1714. 

Trasa pokračovala okrajem obce po polní cestě, krátce po silnici a u zdaleka viditelného křížku, 

jež stojí na kamenném podstavci, odbočovala červená TZ vpravo směrem do Tuchoměřic. 

Jednalo se o nenáročnou a dobře schůdnou polní cestu. V Tuchoměřicích, kam jsme došli po 

13. h, jsme, v naději na občerstvení, vyhledali (na doporučení místního občana) sportovní areál, 

kde je restaurace. Bohužel s otevírací dobou od 16 h. Na venkovní zahrádce bylo alespoň 

možné posedět. Občerstvení bylo z vlastních zásob. 

Cesta z Tuchoměřic do Horoměřic pokračovala z velké části lesem. Lesní úsek začíná táhlým, 

dost prudkým a poměrně dlouhým, výstupem po staré, kamenité cestě, místy vymleté od vody. 

Trochu jsme se zapotili. Další lesní úsek je již pohodlná, po deštích trochu blátivá, cesta. 

V horoměřické restauraci „V sokolovně“ jsme se příjemně „odměnili“ a autobusy, které mají 

zastávku přímo před restaurací, jsme se vrátili do Prahy. 

Celá trasa měří 11 km. Až na zmiňovaný lesní úsek, kde je nutné překonat výškový rozdíl asi 

70 m, má rovinatý profil. Překvapilo mne, že se od nás několik účastníků (v Tuchoměřicích po 

5 km nenáročné cesty) odpojilo a odjelo z Tuchoměřic autobusem. Samozřejmě, že je to 

kdykoliv možné a v případě náročnějších vycházek s tím počítám. Tentokrát jsem to nečekal. 

Doufám, že větší část účastníků byla spokojena, že si užili krás letní přírody za ideálního 

turistického počasí (ani vedro, ani zima) a vrátili se domů spokojení a příjemně unavení. 

Přeji zdraví a ať vám to chodí!! 

Honza Šiml 


