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Vycházky se účastnilo dvacet zájemců. Trasa vedla částečně po turistických značkách (červené 

a zelené), částečně pěšinkami a lesními cestami mimo značky. Prošli jsme územím „Přírodního 

parku Botič – Milíčov“, krásnými lesními alejemi mohutných dubů, javorů, jasanů a dalších 

stromů a sledovali z velké části meandrující Botič. Asi po pěti kilometrech jsme odbočili 

z červené TZ a po neznačené pěšině přešli záhy na zelenou TZ. Po dalším asi jednom kilometru 

cesty jsme navázali na značku naučné stezky (NS) „Milíčovský les“. 

Naučná stezka nás vedla nejprve lesem a posléze nás zavedla k prvnímu ze čtyř milíčovských 

rybníků – „Milíčovskému“. Zde jsme opustili zelenou TZ a pokračovali po NS k dalším dvěma 

milíčovským rybníkům, které se jmenují „Šáteček“ a „Vrah“. Prošli jsme se po hrázi mezi 

oběma rybníky, dále zelení na okraji Milíčova a sešli z NS zpět na hráz Milíčovského rybníka 

a neznačenou cestou, jdoucí podél celé vodní plochy, došli k malému rybníčku „Křtiny“, spíš 

mokřině. Od něho jsme se vydali vzhůru po neznačené cestě na „Milíčovský vrch“ 

(309 m n. m.). Pokochali jsme se pohledem na zelené stráně v okolí a na sídliště Háje. Sešli 

jsme dolů a přes mostek na Milíčovském potoce vstoupili do sídlištní, velmi pěkné zástavby, 

plné zeleně. Po pár minutách cesty jsme stanuli před Komunitním centrem Matky Terezy na 

dohled od stanice metra HÁJE. 

Vědomosti o této zelené pražské lokalitě jsme si mohli prohloubit prohlídkou a přečtením 

informačních panelů NS Milíčovský les a rybníky. Osobně jsme procítili krásu podzimní 

krajiny – barvy i její nenapodobitelnou vůni. 

Vycházky za pražská humna mají svou zvláštní atmosféru – obklopeni krásnou přírodou jsme 

a nejsme v Praze! Dnešní vycházka byla jednou z nich. Celá trasa byla dlouhá 9 km. Jediné 

převýšení, které bylo potřeba zdolat, byl vrch Milíčov. Výstup nám trval maximálně 10 minut. 
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