
ROZTOKY – LYSOLAJE – HOROMĚŘICE – 22. května 2022

DOPRAVA: vlakem z Masarykova nádraží do Roztok

DÉLKA TRASY: cca 10 km

NÁROČNOST:  středně  náročná  trasa  (členitý  terén,  celkové  převýšení  200 m),  hůlky  a
svačinu s sebou, příjemné posezení a občerstvení je možné v Horoměřicích

Na vycházku se nás sešlo 18. Z nádraží jsme zašli do areálu roztockého zámku, prohlédli si
rozlehlou stavbu, ve které se mimo jiné nachází  Středočeské muzeum. Po krátké procházce
parkem a fotografii účastníků jsme se vydali na trasu.

Prošli jsme se částí Roztok (ulicí zvanou Tiché údolí) s historickými vilami z 19. a počátku
20. století, z nichž nejznámější, veřejnosti přístupná, je vila s ateliérem Zdenky Braunerové.
Nahlédli  jsme do zahrad (mnohé vily bohužel nejsou pro množství vzrostlé zeleně téměř
vidět) a potěšili se krásami přírody.

Pokračovali jsme již po žluté TZ z velké části „Cyrilometodějskou stezkou“ (Naučná stezka
Roztocký háj – Tiché údolí), zastavili se na pěkné vyhlídce nad Vltavou (Sedlecké skály),
další  dva  kilometry  jsme  prošli  zástavbou  Suchdola  (stále  po  Cyrilometodějské  stezce  /
modré  TZ) do  parčíku  v Lysolajích,  kde  jsme  si  na  malé  stráňce  prohlédli  instalace
zajímavých, moderně pojatých, pískovcových soch. Chvíli jsme si odpočali a po příjemné
přestávce jsme sešli  k malému lysolajskému koupališti,  jež  je  napájeno vodou z nedaleké
Zázračné  studánky  – koupání  jen  pro opravdové otužilce.  Jednu otužilkyni,  která  si  tuto
koupel užívala, jsme s obdivem pozorovali.
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Poté jsme se vydali k nedalekému prameni s kaplí Panny Marie Sedmibolestné, kde začíná
rokle  Housle  (NS  Housle).  Prošli  jsme  se  romantickou  stezkou  mezi  skalami,  padlými
stromy, kapradinami a divokou zelení všeho druhu. Z lůna rokle jsme vystoupali na skalní
vyhlídku, nabízející pohled dolů do rokle, a pokračovali dál na turistické rozcestí K oříškům.
Následoval poslední, rovinatý, úsek trasy po modré a zelené TZ do  Horoměřic. Cesta zde
vede mezi poli a nabízí výhledy do krajiny.

Z Horoměřic jsme se vrátili autobusem MHD do centra Prahy 6 na stanici Dejvická.

Honza Šiml
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