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Z konečné stanice tramvají u Kobyliské vozovny nás na vycházku vyšlo deset. Za ideálního 

letního počasí jsme prošli (po zelené TZ) lesoparkem v Kobylisích, prohlédli si torzo 

památného, třista let starého, dubu a za lesem jsme pokračovali po cyklostezce k sídlišti 

Bohnice. Přešli jsme hlavní komunikaci, kde jsme odbočili do lesoparku Bohnice a po lesní 

pěšině vystoupali na skalnatý výčnělek, kde býval, než ho zakryla bujná vegetace, pěkný 

výhled na Prahu. Na tomto romantickém, skalnatém místě jsme pořídili „startovní“ foto a po 

pěšinkách, vinoucích se mezi skalními výstupky, pokračovali (po zelené TZ) směrem k Tróji. 

Došli jsme až k vyhlídkovému místu nad trojskou kotlinou, kde jsme „vychutnali“ letecký 

pohled na trojské zámecké zahrady a Trojský zámek. Strmou pěšinou s přírodním schodištěm 

jsme sešli do Trojské ulice ke vchodu do botanické zahrady. Po zakoupení vstupenek 

(seniorská za 50 Kč) jsme pokračovali vinicí Sv. Kláry po bezvadně upravených cestách 

s mnoha nevšedními vyhlídkami na Tróju, řečiště vzduté Vltavy s novou lávkou a v pozadí 

s kulisou Prahy s Hradčany. 

U kaple Sv. Kláry jsme prošli brankou do areálu zahrady, kde jsme se procházeli mezi 

kvetoucími záhony s mnohobarevnými květy a množstvím včel a čmeláků. Po prohlídce 

přilehlé Japonské zahrady jsme se na chvilku zastavili u kiosku s občerstvením. Následně jsme 

vyšlápli svah s včelíny a mnoha zastávkami, ze kterých je nádherný pohled na Prahu. Na 

plošině, nad dolní částí zahrady, je lesopark se vzácnými stromy, keři, květinami ale i lavičkami 

k odpočinku a dětskými koutky. Došli jsme až k druhému (bohnickému) vchodu, kde jsme si 

prošli expozice pouštních rostlin s malými, ale především s mohutnými, kvetoucími kaktusy. 

Procházka zahradou pokračovala po vyhlídkové cestě pod lesem a navázala na cestu, po které 

jsme šli nahoru. Přes vinici Sv. Kláry jsme sešli k východu do Trojské ulice a pokračovali přes 

lávku do Královské obory k výstavišti na tramvajovou zastávku, kde jsme se rozešli. 

Tento krátký text nemůže popsat co vše bylo na vycházce k vidění. Délka celé vycházky, podle 

měření účastníků, byla 11 km. Přítomní se o vycházce vyjadřovali s nadšením a já jejich názor 

sdílím – vycházka byla senza! 

Děkuji za milou a přátelskou atmosféru, která nás celou vycházku provázela. Všechny zdravím 

a těším se na příští výšlap. 
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