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Vzhledem k nouzovému stavu jsme se sešli v omezeném počtu dvanácti osob. Úvodem 

proběhla krátká informace o dodržování předepsaných opatření k zamezení šíření viru – roušky 

a maximální omezení osobního kontaktu. Následovala informace o trase vycházky. Abychom 

dodrželi další zákonná pravidla, tak jsme se rozdělili na dvě skupiny po šesti lidech. 

Po přechodu rušné Plzeňské ulice jsme pokračovali parkovou cestou vzhůru na vrch bývalého 

lomu jménem Kalvárie. Z tohoto místa je pěkná vyhlídka na protější stráně a na výrazný skalní 

útvar, na jehož vrcholu je velký dřevěný kříž. Údolím vlevo se otevírá pohled na Smíchov, na 

opačnou stranu na vilovou zástavbu a na sídliště Řepy. Na tomto místě jsme udělali společnou 

„startovní“fotografii. Poté se obě skupiny rozdělily a pokračovaly samostatně po určené trase. 

Trasa není značená žádnou turistickou značkou. Nejprve jsme stoupali širokou lesní cestou, 

obklopenou lesním porostem protkaným mnoha pěšinkami, směrem k Břevnovu. Po necelém 

kilometru, před vyústěním cesty do ulice U Boroviček, jsme odbočili vpravo na úzkou lesní 

pěšinu, kdysi upravenou pro turistické procházky - dnes poněkud zanedbanou. Pozor -začátek 

této pěšinky by mohl být pro někoho obtížně schůdný. Především v deštivém období. Úvodní 

metry jsou však nejromantičtější částí vycházky. Cesta se zde několikrát propadá a zase 

vystupuje vzhůru mezi velkými balvany a ze země vystupujícími skalami, které jsou prorostlé 

neudržovanou vegetací. Asi po dvou stech metrech se cesta „zklidní“ a pokračuje lesem po 

vrstevnici. Občasná paseka umožňuje výhled na smíchovskou část města. 

V další části se charakter čistě lesní pěšiny změní v pohodlnou cestičku. Pěšina nadále vede 

lesem jen částečně. Z levé strany sleduje oplocení zahrádkářské kolonie v ulici Na Břevnovské 

pláni. Na konci zahrádkářské kolonie jsme odbočili vlevo k pěkně opravené kapli (6.kaple 

hájecké cesty), kde měla naše vycházka končit. Část účastníků se vydala ke svým domovům 

a zbývající pokračovali ulicí Bolivarovou a cestičkami po pláni k Ladronce. Ladronka, známé 

kulturně společenské centrum, je obohacena o zajímavou ocelovou rozhlednu postavenou 

s vyřazených cisteren – rozhledna Šiška. U okénka restaurace jsme měli možnost se osvěžit. 

Ještě několik fotografií a vydali jsme se k domovům. 

Všem děkuji za krásné, i když trochu mlhavé a chladné, turistické odpoledne. 

Honza Šiml 


