
POD  TÁBOREM  –  SMETANKA –  HRDLOŘEZY  –  TŘEŠŇOVKA –
27. dubna 2022

DOPRAVA: autobusem MHD do stanice Pod Táborem

DÉLKA TRASY: cca 7 km

NÁROČNOST: rovinatá nenáročná trasa s krátkými stoupáními, hůlky se hodí

Na  stanici  MHD  Pod  Táborem,  těsně  před
rušnou křižovatkou ulic Českobrodská a Pod
Táborem, nás z autobusu vystoupilo 17. Zde
naše  vycházka  začínala.  První  kroky
směřovaly k hlavnímu vchodu do botanické
zahrady v ulici Pod Táborem.

Následovalo krátké seznámení s místopisem.
Někteří  účastníci  byli  v těchto  pražských
končinách  poprvé.  Areál  botanické  zahrady
střední zahradnické školy se nalézá na jižní
stráni  vrchu  Tábor  na  území  historického

parku  založeného  v roce  1920  známým
pražským zahradním architektem Františkem
Thomayerem. Její  součástí  jsou skleníky na
svahu kopce Tábor, které pocházejí ze stejné
doby  a  které  jsou  dnes  v havarijním  stavu.
Jejich zbytky jsou patrné na vyvýšeném místě
svahu  (sesuv  po  svahu,  koroze  konstrukce,
netěsnosti pláště). Nový skleník, který jsme si
zašli  prohlédnout,  je  umístěný  v zadní  části
zahrady  na  úrovni  terénu.  Jeho  stavba  byla
dokončena v roce 2012. Jedná se o moderní
stavbu,  která  je  technicky  i  technologicky

vybavena na úrovni nejmodernější skleníkové techniky. Skleník není rozlohou velký, zaujme
však množstvím málo známých, často tropických, cizokrajných rostlin. Mnohé jsme zastihli
v plném květu.

Procházka  zahradou  pokračovala  pěšinou
okolo  zámečku  (Jiráskova  vila)  do  výše
položeného altánu. Odtud je pěkná vyhlídka
na celou zahradu – jezírko, skleník, cestičky
a pěkně upravené záhony. Prošli jsme se po
cestičkách,  které  se  klikatí  po  jižní  stráni
vrchu  Tábor,  mezi  jarními  květy  a  mnoha
druhy keřů, malých i vzrostlých stromů, jimž
uprostřed  louky  vévodí  mohutný  platan,  a
kde probublává potok končící v jezírku, nad
kterým  se  vyjímá  stavba  zámečku.  Po
prohlídce zahrady (asi jedna hodina) jsme se

https://www.skolajarov.cz/skolni-botanicka-zahrada/


vrátili do výchozího místa a pokračovali opačným směrem – do Hrdlořez, k úpatí protilehlého
svahu Smetanka.

Na okraji Hrdlořez jsme odbočili přes mostek
Rokytky  a  úzkou  kamenitou  pěšinou
vystoupali na vrch Smetanka. Stejnojmenným
lesíkem  jsme  pokračovali  po  lesních
cestičkách  k železničnímu  viaduktu.  Za
viaduktem  jsme  sešli  na  pěšinu,  vedoucí
loukou  okolo  meandrující  Rokytky.  Shlédli
jsme „práci“ bobrů,  kteří  si  místo oblíbili  a
téměř  všechny  stromy,  rostoucí  podél  toku
Rokytky,  „pokáceli“.  Na  konci  louky  cesta
stoupá,  okolo  nádherně  udržovaných
zahrádek, na vrch Třešňovka.

V tuto dobu, kdy třešně kvetou, je vrch cílem
mnoha  návštěvníků.  V informacích  na
internetu  jsem  se  dočetl,  že  celkový  počet
stromů, na kopci a jeho stráních, je cca 1 500
kusů.  Pomalu  jsme  se  prošli  mezi
rozkvetlými  stromy  a  potěšili  se  tou  jarní
krásou  –  procházkou  rozkvetlým  sadem.
Počasí  bylo  jarní,  dubnové.  Ani  horko,  ani
zima.  Chvilku  slunko,  chvilku  mraky  i
několik kapek se z nebe sneslo. Zažili jsme
pohodové odpoledne. Doufám, že tato krátká
a málo náročná vycházka potěšila a že si ji
všichni náležitě užili.

Honza Šiml

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_park_Smetanka

