
ČERNÝ MOST – DOLNÍ POČERNICE – 27. července 2022

DOPRAVA: MHD na konečnou stanici metra B Černý Most

DÉLKA TRASY: cca 7,5 km

NÁROČNOST: nenáročná, s minimálním převýšením

Za krásného letního počasí se nás na tubusu
metra  sešlo  21.  Nejprve  jsme  se  prošli  po
kilometr  dlouhém  tubusu  metra  mezi
stanicemi  Černý  most  a  Rajská  zahrada.
Zajímavé technické řešení metra tady nabízí
pěším  a  cyklistům  pohodlnou  cestu
s výhledem na okolní zástavbu.

Na  konci  tubusu  jsme  sešli  na  běžnou
sídlištní komunikaci a Vajgarskou ulicí prošli
ke Kyjskému rybníku. Krátkým svahem jsme
vystoupali  na  protilehlé  návrší  zvané
Čihadla-Horka,  kde  jsme  se  na  chvilku
zastavili u rozhledny Doubravka.

Poté jsme se vydali lesní cestou po hřebenu
kopce,  na  jehož  konci  jsme  sestoupili  ke
Svépravickému potoku a k rybníku Pískovna.
Rybník zapůsobí na návštěvníky romantickou
divokostí okolních břehů a hladinou, ze které
trčí pařezy a kmeny odumřelých stromů. Za
rybníkem je malé návrší s nejmenší pražskou
rozhlednou,  ze  kterého  je  na  rybník  pěkný
výhled.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Doubravka_XIV.
https://cs.wikipedia.org/wiki/V_P%C3%ADskovn%C4%9B_(rybn%C3%ADk)
http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-toky/svepravicky-potok/


Návrší, kde původně byla skládka odpadu, je vkusně upravené, a kromě pěšinek a travnatých
ploch s alejemi nově vysázených stromů,  se zde nachází  přírodní  geologický park (různé
kameny s popisem, o jaké minerály se jedná).

Kolem místního hřbitova, který stojí za pozornost (pěkně řešený prostor kolumbária), jsme
sešli do středu obce, prošli se vkusně řešeným prostorem parku, jímž protékají dva potoky a
kde je možnost občerstvení v zahradní restauraci. Došli jsme na hráz Počernického rybníka,
jednoho z největších v Praze. Naskytl se nám pěkný pohled na jeho rozlehlou plochu. Kromě
běžného vodního ptactva je zde možné spatřit i volavky. Podél pobřežní pěšiny i na hrázi
rybníka rostou krásné letité vrby a hráz zpevňují svými kořeny staleté lípy.

Vycházku jsme ukončili  na nedalekém nádraží,  odkud jsme se vrátili  do centra  Prahy na
Masarykovo nádraží.

Vycházka je vhodná pro každého, kdo je zvyklý pravidelně chodit. Věřím, že se všem 
účastníkům líbila a inspirovala je třeba k rodinné procházce.

Honza Šiml

https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Dernick%C3%BD_rybn%C3%ADk

