
ĎÁBLICKÝ HÁJ – KOBYLISY – PROSECKÉ SKÁLY – 11.10.2021 

 

Procházku pražskými lesoparky a sídlištní parkovou zelení (po modré TZ) absolvovalo 

16 zájemců. 

Nejprve jsme prošli částí Ďáblického háje a poté jsme se krátce zastavili a seznámili s historií 

kobyliské střelnice, navštívili jsme pietní místo, kde probíhaly za druhé světové války četné 

popravy českých vlastenců. 

Procházka pokračovala pěkně upraveným kobyliským parkem s botanicky zajímavou skladbou 

stromů a keřů. Zvlášť nás zaujal mohutný dub s krásně tvarovanou korunou. Sídlištní zástavba, 

která park z obou stran obklopuje, naprosto neruší klidné prostředí parku a v době olistěných 

stromů není téměř vidět. Na konci parku pokračuje modrá TZ rušnou Střelničnou ulicí. Na rohu 

ulice U Školské zahrady jsme si prohlédli a vyfotografovali dosti netradiční stavbu 

evangelického kostela a zvonice „U Jákobova žebříku“. V tomto místě jsme opustili městskou 

zástavbu a pokračovali lesíkem zvaným Okrouhlík. 

Zde jsme na čas opustili modrou TZ a sešli na pěšinu nad ulicí Na Okrouhlíku, po které jsme 

prošli okolo zahrádkářské kolonie zpět na modrou TZ. Na protějším vršku jsme viděli budovy 

nemocnice Bulovky a pod námi dvouproudou Vysočanskou ulici, kterou jsme následně přešli 

a ulicí Na Stráži vystoupali k lesnímu komplexu Pekařka – Prosecké skály. 

Lesíkem s pěšinkami a lesními cestami jsme došli až na vyhlídku „Prosecké skály“. Podvečerní 

Praha, která je z tohoto místa viditelná od východu k západu, byla bohužel v podvečerním 

mlhavém oparu. Z vyhlídky jsme pokračovali přes ulici Proseckou (v současnosti 

v rekonstrukci) okolo vinice Machálka a bobového parku, do parku Podviní. Část tohoto 

městského parku jsme si prohlédli – prošli kamenným bludištěm, vystoupili na vyhlídku, 

pokochali se pohledem na rozlehlý, netradičně koncipovaný prostor parku a přešli společně do 

ulice Sokolovské, kde jsme se rozloučili a rozešli – část na Metro B a část na tramvaj. 

Nenáročná procházka, dlouhá necelých 8 km, končí u Rokytky a v pohodovém tempu se dá 

zvládnout za 3,5 h. Doufám, že výše uvedený popis poslouží vám, kteří jste nemohli nebo na 

společnou vycházku nechtěli, k tomu, abyste si trasu prošli sami a třeba s dětmi. 

Všem přeji krásné dny 

Honza Šiml 


