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Přátelé, 
rok 2020 byl z důvodu pandemie velice 

náročný a nějakým způsobem nám všem 
změnil život. Museli jsme omezit kulturní, 
sportovní a další aktivity, které jsou pro nás, 
seniory, velice důležité. Právě mnohá 
omezení týkající se volnočasových aktivit, do 
velké míry ovlivnila, a na čas úplně zamezila, 
organizování vycházek (i cvičeni). To se 
samozřejmě promítlo do menšího rozsahu 
naší druhé souhrnné knížky. I tak vám může 
být inspirací k vycházkám, při kterých si 
sami, nebo ve dvojicích, užijete zdravého pohybu v přírodě, aniž byste 
porušili daná pravidla. 

Bohužel ani začátek roku 2021 zatím nenabízí nic než naději 
a víru, že hygienická opatření a omezení sociálních kontaktů budou 
účinná a život společnosti se vrátí do svých kolejí. Věřím, že se tak 
stane a že se na společných výšlapech brzo a ve zdraví setkáme. 

Honza Šiml 
 
 
Poznámky k následujícím textům: 

• Uváděné informace o náročnosti vycházek jsou pouze orientační. Náročnost (čehokoliv) 
je subjektivní pojem. V případě vycházek je dána nejen terénem, povětrnostní situací 
a délkou trasy, ale především kondicí jednotlivce. Proto před každou vycházkou (nejen 
s Honzou) zvažte svůj zdravotní stav a současnou kondici. Nepodceňujte se, ale ani své 
možnosti nepřeceňujte. 
 

• Zkratka TZ v textech = turistická značka. 
 

• Pokud není u použitých fotografií uveden zdroj, byly pořízeny Janem Šimlem nebo 
účastníky vycházek, případně jde o fotografie z archivu Táni Dutkevičové. 
 

• Texty psané kurzívou (doplňující informace) byly čerpány z internetu, zejména 
z wikipedie (otevřené encyklopedie) či z různých turistických průvodců. 
 

• V elektronické verzi publikace (PDF) je možno čerpat další informace o navštívených 
místech proklikem přes modře zbarvená slova či slovní spojení. 
 

• Chcete-li si prohlédnout více fotografií z vycházek, navštivte webové stránky Senior 
fitnes, konkrétně podstránku Turistika. 

  

https://www.seniorfitnes.cz/volnocasove-aktivity/turistika/
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ZIMNÍ STROMOVKA 
 
DOPRAVA: MHD do stanice Výstaviště Holešovice 
DÉLKA TRASY: cca 4 km 
NÁROČNOST: krátká rovinatá vycházka se závěrečným výstupem na vyhlídku 
 
Sešli jsme se před výstavištěm a společně vyrazili k budově planetária. Zde proběhla krátká 
informace o rozsahu vycházky a zajímavostech, které lze ve Stromovce vidět. Poté jsme se 
vydali po parkových cestičkách, můstcích a schodištích na dvouhodinovou procházku 
zakončenou na vyhlídce u Místodržitelského letohrádku. 
Kdo ve Stromovce pár roků nebyl, musel být překvapen jejím současným stavem. Upravené 
cesty, záhony, ošetřená vegetace – stromy, keře atd. Infopanely poskytují zajímavé informace 
o fauně, flóře a historii parku. Zimní období navíc poskytuje průhledy mezi holými stromy na 
objekty, které jsou letním návštěvníkům skryty. 
Plánovali jsme vycházky do Stromovky i v dalších ročních obdobích, ale bohužel s ohledem 
na celkovou situaci v „covidovém“ roce 2020 na ně nedošlo. Určitě se do tohoto parku ještě 
vrátíme. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Královská obora neboli Stromovka 

 
Park sloužící k rekreačním, sportovním i kulturně vzdělávacím účelům. Rozloha se v různých 
dobách měnila, v současnosti se rozkládá asi na 95 ha. Královská obora vznikla za Přemysla 
Otakara II., roku 1266, jako oplocená lovecká obora s letohrádkem. 
Za husitské doby byla poničena a za Vladislava Jagellonského znovu obnovena. Od husitských 
dob byla obora vždy o svátku sv. Gotharda zpřístupňována veřejnosti. Ferdinand I. ji nechal 
v letech 1536-1548 rozšířit a spojit přímou cestou s Pražským hradem. Byl zde založen Velký 
rybník – dnes neexistující. Největší rozkvět zažila obora za Rudolfa II. Letohrádek na stráni byl 
renesančně přestavěn, obora se rozšířila, rybník byl rozšířen a do jeho středu byl nasypán 
ostrov. V letech 1582-1593 vzniklo pro zásobování rybníka vodou z Vltavy unikátní technické 
dílo – Rudolfova štola. V první polovině 18. století se obora stala několikrát vojenským ležením 
a byla velmi poničena. Péčí hraběte Kinského byla obnovena. Císařský dekret Františka I. 
z roku 1804 pak potvrdil definitivní zpřístupnění veřejnosti. V roce 1689 byla poblíž Velkého 
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rybníka postavena nákladem hraběte Kryštofa Vratislava z Mitrovic Královská dvorana 
(pozdější Šlechtova restaurace). 
Stromovka prošla v posledních letech velkou obnovou, tři zdejší rybníky byly zcela 
revitalizovány a v roce 2016 byly na místě nejvíce podmáčených luk vybudovány dva nové 
rybníky o celkové ploše více než 13 200 m2. Rovněž byla prokopána nová vodní koryta 
propojující staré a nové rybníky do jedné soustavy. V roce 2017 probíhala celková 
rekonstrukce všech cest (celková délka 3 900 m), asfaltové povrchy byly změněny na mlatové, 
některé cesty byly nově trasovány tak, aby zohlednily a pro pěší logicky propojily nové vodní 
plochy, mola a nová schodiště. Ta byla vybudována na třech místech a usnadňují překonání 
strmých břehů bývalého Rudolfova rybníka. Byla opravena i Rudolfova štola. Jedná se o tunel 
vybudovaný v 16. století pro zásobování Královské obory vodou. Štola o délce 1 098 m 
překonává výškový rozdíl hladin Vltavy 110 cm. Štola probíhá asi 45 m pod terénem a dnešní 
zástavbou Letné. Byla ražena v letech 1589-1593. Ve Stromovce je ukončená zděným portálem, 
zdobeným korunkou Rudolfa II. a letopočtem dokončení 1593. Štola slouží k zásobování vodou 
dodnes. 
Místodržitelský letohrádek 
Letohrádek se nachází v nejvýše položené části Královské obory. Byl vystavěn v pozdně 
gotickém stylu jako lovecký letohrádek pro krále Vladislava Jagellonského na konci 15. století. 
Renesanční přestavbu na vyhlídkový letohrádek podstoupil za vlády Rudolfa II. Přežil bez 
úhony i vpád švédských vojsk do Prahy během třicetileté války. Poslední rekonstrukci 
a dostavbu v romantickém stylu prodělal na začátku 19. století z rozhodnutí nejvyššího 
purkrabího, hraběte Jana Rudolfa Chotka. 
Od roku 1945 slouží jako studovna, knihovna a sklad pro oddělení novin a časopisů Knihovny 
Národního muzea. 

 
Foto: Daniel Baránek – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56421239  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0lechtova_restaurace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolfova_%C5%A1tola
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56421239
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KLÁNOVICKÝ LES 
 
DOPRAVA: vlakem z Masarykova nádraží nebo z Libně na nádraží Klánovice, případně 
autobusem z Černého mostu 
DÉLKA TRASY: cca 8 km každá vycházka (západní / východní část lesa) 
NÁROČNOST: středně náročné lesní a polní pěšiny a cesty zvlněnou krajinou 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Z historie Klánovického lesa stojí za zmínku, že se v tomto prostoru nacházelo ve středověku 
několik vesnic, pole, louky a rybníky. Osady zanikly asi v 16.-17. století, kdy je pohltil souvislý 
les. Dnes lesem prochází jedna hlavní silniční komunikace, která jej dělí na východní a západní 
část, a železniční trať, která rozděluje les na severní a jižní část. Les je protkán několika 
zpevněnými cestami (sloužícími jako cyklostezky) a množstvím přírodních pěšin a lesních cest 
pro rekreační turistiku. Velmi zajímavá je naučná stezka „Klánovickým lesem“, která má 
17 zastávek a její délka je 12,5 km. Začátek a konec naučné stezky je u železniční zastávky 
Praha-Klánovice. Jedná se o největší souvislý lesní celek na území Prahy. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na podzim 2019 jsme se prošli východní částí Klánovického lesa. Od zastávky autobusu jsme 
zamířili pěšinou vedoucí podél silnice na začátek trasy značené zelenou TZ, jež je součástí 
naučné stezky Přírodního parku Klánovice – Čihadla. Prošli jsme přírodní rezervací Vidrholec 
a dál po zelené TZ až na rozcestí se žlutou TZ (rezervace Cyrilov), a po žluté jsme pokračovali 
až k nádraží Klánovice. Les je charakterizován duby, které jsou především předmětem ochrany. 
Červené pruhy na kmenech stromů označují rezervaci. 
Procházka podzimním lesem, kdy jsou stromy už téměř holé, tlející listí voní podzimem, 
obloha nad nimi je poseta mráčky plujícími po modré obloze a chladný vítr barví tváře, je pro 
vnímavého turistu stejně příjemná a zajímavá jako v jiném ročním období. 
 

 

Do západní části jsme se vydali v zimě 2020. Z nádraží jsme vyrazili po modré TZ. Prošli jsme 
vilovou částí Klánovic a záhy vstoupili na lesní cestu. Pokračovali jsme dále až na rozcestí 
„Nové dvory“, kde se připojuje žlutá TZ. Naše trasa sledovala nadále modrou TZ a vedla nás 
lesem, částečně po louce, až do místa přechodu přes poměrně frekventovanou silnici vedoucí 
do Xaverova. Po přechodu silnice jsme vstoupili do Xaverovského háje a pokračovali lesem 
na rozcestí „V ořešinách“, pod přírodním parkem Čihadla – Klánovice, odkud dále po žluté TZ 

http://www.praha-priroda.cz/lesy/klanovicky-les/
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k Počernickému rybníku. Okolo rybníka jsme došli na hráz a sešli do pěkně upraveného 
Zámeckého parku. Parkem jsme prošli k autobusové zastávce Studenecká v Dolních 
Počernicích. 
Cestou nás provázelo počasí podobající se časnému jaru – mrak-slunce a znovu mrak-slunce. 
Nakonec nás cestou z restaurace na nádraží doprovodil prudký liják. To nezměnilo nic na tom, 
že se vycházka vydařila. 
Zimní spící les navozuje poněkud nostalgičtější náladu, ale je prostředím klidu a pohody. 
Z informačních panelů instalovaných podél trasy jsme se dověděli některé zajímavosti týkající 
se rozsáhlého lesního komplexu Klánovického lesa – Řáholce (o dávno zaniklých obcích, které 
již pohltil les; o pramenech léčivé vody a lázních, jejichž existence skončila v padesátých 
letech minulého století; o historii golfového hřiště, o jehož obnovu se vede mnohaletý spor) 
a především jsme se nadýchali zdravého vzduchu a užili si přátel. V Dolních Počernicích jsme 
se výborně občerstvili v příjemné restauraci. 
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CUKRÁK – ČERNOŠICE – RADOTÍN 
 
DOPRAVA: autobusem ze Smíchovského nádraží do stanice Cukrák 
DÉLKA TRASY: cca 6 km / 11 km 
NÁROČNOST: středně náročné lesní a polní pěšiny a cesty, velká část trasy klesá, zbytek je 
rovina (cyklostezka) 
 
Od autobusové zastávky Cukrák až do Černošic vede žlutá TZ. 
Na vycházku jsme se vydali v únoru. Nejprve jsme prošli 
okolo věže televizního vysílače Cukrák. Známou, z daleka 
viditelnou (195 m vysokou), stavbu, jsme si tentokrát 
prohlédli zblízka. Pak jsme se vydali cestou lesem směrem 
dolů k Berounce. V části lesa proběhla v nedávné době 
rozsáhlá těžba a pěkné lesní úseky se proměnily v paseky. 
V místě křižovatky cest, kde jsme vyšli z lesa, jsme 
odbočili vlevo a pokračovali cestou nad Údolím Hvězd 
(v katastru městské části Praha-Lipence), okolo chatové 
kolonie Kazín, až do Dolních Mokropes. Cestou se nám 
nabízely pěkné výhledy, jak do Údolí Hvězd, tak na 
vzdálenější stráně na protějším břehu Berounky, kde je 
rozsáhlá vilová zástavba (Černošice, Radotín). Cesta nás 
dovedla až na břeh řeky, kde jsme odbočili vpravo (stále 
po žluté TZ) a po pravém břehu Berounky (kde byla 
k vidění „práce“ bobrů – jimi pokácené stromy) jsme došli 
k lávce, po které jsme přešli do Černošic k nádraží. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Údolí Hvězd je místní pojmenování podle známé trampské osady, která byla založena na území 
bývalého kamenolomu. První trampské příbytky zde vznikly již v roce 1928. Bývala zde 
i hospoda u Trampa. Dnes se na tomto území nachází několik desítek chat. Stále častěji si lidé 
chaty upravují na stálé bydlení a stěhují se sem za přírodou. V centru osady se od počátku 
zachovalo hřiště, na kterém se dodnes konají slavné nohejbalové turnaje. Pořádají se zde také 
dětské dny, kuželkové turnaje nebo táboráky. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaz%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenolom
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Vysílač Cukrák stojí na kopci Kopanina (411 m n. m.), někdy nazývaném též Cukrák, v severní 
části Brdské vrchoviny, v katastrálním území Jíloviště, nedaleko jižní hranice Prahy. Jeho kóta 
se nachází v nadmořské výšce 399 m n. m. Stavba začala v roce 1959. Do provozu byl uveden 
26. listopadu 1961. Digitální pozemní vysílání provozuje na stejných frekvencích jako 
Žižkovská televizní věž. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Počasí se proti předchozím dnům umoudřilo. Těch pár kapek, které z oblohy vypadly, nestálo 
za řeč. Proti minulým dnům se oteplilo a cesty, které byly ještě v neděli zasněžené, byly místy 
blátivé. V jednom místě jsme museli překonat polom – asi pět urostlých smrků nám přehradilo 
cestu. Vše jsme zvládli bez úrazu. 
Do Černošic, k lávce pod nádražím, jsme došli všichni společně (5,5 km). Zde se naše výprava 
rozdělila. Cca polovina účastníků odjela z Černošic vlakem do Prahy. Druhá polovina 
„pochodníků“ využila možnost občerstvení a poté pokračovala až do Radotína. Vede tam 
pohodlná cyklostezka, na které je však potřeba dbát zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti vůči 
ostatním uživatelům. Celková délka trasy byla 11 km. 
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BRATŘÍNOV – MNÍŠEK 
 
DOPRAVA: autobusem ze Smíchovského nádraží do Bratřínova 
DÉLKA TRASY: cca 7,5 km 
NÁROČNOST: středně náročné lesní a polní pěšiny a cesty zvlněnou krajinou 
 
Meteorologové vyhlásili od neděle 23. 2. do pondělí 24. 2. 2020 vysoký stupeň nebezpečí pro 
celou republiku: „Silný vítr a vydatný déšť zasáhne v dopoledních hodinách 23. 2. především 
jižní a střední Čechy. Povane ze západu, postupně ze severozápadu, s nárazy o rychlosti 70 až 
110 km/h! Na horách může dosáhnout až 125 km/h! Nedoporučujeme vycházky do lesa a na 
hřebeny hor.“ 
Honza Šiml: „Za této situace jsem v sobotu stál před rozhodnutím – mám, nebo nemám na 
poslední chvíli rozeslat informaci, že se vycházka ruší? Nakonec jsem se rozhodl ponechat vše 
na zájemcích, kteří výstrahu ve sdělovacích prostředcích rovněž slyšeli. V neděli jsem jel na 
místo srazu s tím, že nejspíš nikdo nepřijde. K mému velkému překvapení přišlo 16 natěšených 
lidí. A jelo se!“ 
U zastávky autobusu v Bratřínově, kde jsme vystoupili, nás zaujala pěkně opravená kaplička 
a nalevo (před hospodou) zase zajímavá „píšťalková“ plastika. 
 

 
Naše další cesta vedla až do Zahořan po 
modré TZ, kde jsme odbočili na žlutou TZ 
a po ní došli do Mníšku pod Brdy. Začátek 
trasy (asi jeden km) vedl po asfaltové, málo 
frekventované, silnici. Podobný úsek byl 
i v závěru trasy před Mníškem. Většina 
procházky však vedla lesními a polními 
cestami, s minimálním převýšením. 
Svatý Petr byl milosrdný. Počasí bylo sice 
větrné a nepatrné množství kapek, které se 
nedalo nazvat deštěm, spadlo. Celou trasu 
jsme absolvovali podle plánu, žádná 
nebezpečná situace nenastala a všech šestnáct se nás sešlo u kávy v cukrárně v Mníšku pod 
Brdy. 
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Mníšek je malé, pohledné městečko, které bývá často cílem našich výprav do Brdských lesů. 
Za prohlédnutí stojí zámecký areál a samozřejmě i vlastní zámek. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vesnička Bratřínov se nachází 6 km jihovýchodně od Mníšku pod Brdy a je zasazena do krásné 
přírody, kde se pole střídají se smíšenými lesy. V letních měsících je okolí Bratřínova 
vyhledávaným cílem rekreantů a chatařů, kteří přijíždějí za čerstvým vzduchem, houbařením, 
či koupáním. Známá Slapská přehrada je odtud 15 km. V katastru obce se nachází také 
trampská osada Askalona s letitou tradicí a o něco méně známá osada Suchý Důl, která nese 
svůj název díky marným snahám stříbrokopů o nalezení vzácného kovu. 
Mníšek pod Brdy leží jihozápadně od Prahy na úpatí Brdského hřebene. Na kopci nad městem 
se nalézá barokní areál známého poutního místa Skalka. Historické jádro města je městskou 
památkovou zónou. 
Mníšek byl založen již v roce 1348 a jeho osud byl odjakživa spjat se zemskou stezkou mezi 
Čechami a Bavorskem, která přinášela Mníšku čilý obchodní ruch, clo, ale také různé 
povinnosti. Od počátku 15. století již můžeme hovořit o městě s vlastním znakem, hrdelním 
právem a ambicí stát se městem královským. Bohužel na jeho dalším vývoji se neblaze 
podepsaly husitské války, jakož i několikeré nevítané návštěvy Švédů během třicetileté války. 

Roku 1655 koupil zpustlé panství bohatý pán 
Engel z Engelsflussu, což bylo veliké štěstí pro 
Mníšek, protože Engel a jeho potomci 
pozvedli celý kraj. Za poddané po určitý čas 
platil daně, obnovil vodovod, postavil zámek, 
klášter s kostelíkem Skalka na brdském 
hřebeni a oživil městečko. 
Zajímavou kapitolou města je také těžba 
železné rudy v letech 1740-1967 a pozdější 
zpracování hliníku a další metalurgická 
výroba. Mezi pamětihodnosti města patří farní 

kostel sv. Václava, zámek, socha Jana Nepomuckého, bývalá zájezdní hospoda, fara, barokní 
stavby a rodný dům Františka Xavera Svobody. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

https://www.zamek-mnisek.cz/cs
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skalka_(Mn%C3%AD%C5%A1ek_pod_Brdy)
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ZBRASLAV – ZÁVIST – TOČNÁ – BERÁNEK – MODŘANY 
 
DOPRAVA: autobusem ze Smíchovského nádraží do stanice Zbraslav-Most Závodu míru 
DÉLKA TRASY: cca 8,5 km / 11,5 km 
NÁROČNOST: náročný terén po lesních pěšinách a cestách s velkým převýšením 
 
Po mostě přes Vltavu jsme přešli na jeho pravobřežní předmostí, kde jsme si řekli základní 
informace o trase vycházky a o mimořádně významné historii místa, na kterém jsme stáli. 
V této lokalitě se totiž, před více než dvěma tisíci lety, rozkládalo největší keltské oppidum 
Závist. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na tomto místě se zdvíhají od břehu řeky dva mimořádně zajímavé kopce Hradiště a Šance 
a svojí mohutností dominují celému okolí Zbraslavi. Přírodní masiv Hradiště, vysoký 
391 m n. m., je ze severu oddělen od vrchu Šance hlubokým Břežanským údolím. Západní 
strana kopce spadá skoro kolmým, asi 200 m vysokým, skalnatým srázem k řece Vltavě. 
Z důvodu přírodního uspořádání se tato stolová hora (Hradiště) stala v dávné minulosti 
strategickým místem – od 6. století před n. l. osídleným Kelty. Pravděpodobně nejstarší 
opevnění zde v pozdní době bronzové zbudovali předchůdci Keltů. Prokázalo se osídlení kopce 
Hradiště a jeho přestavba a rozšíření osídlení na kopec Šance v období 2. a 1. století před n. l. 
kmenem Keltů – Bojů. Rozlehlá pevnostní soustava a zříceniny opevnění byly patrné jak ve 
středověku, tak v dobách pozdějších. Rozvaliny hradeb a zbytky šancí a příkopů jsou ještě dnes 
znatelné. Mohutné opevnění bylo dlouhé 9 km a jeho obranné valy, dosahující místy výšky až 
9 m, zahrnuly pod svou ochranu i osídlenou část protějšího kopce Šance. Opevnění mělo 
nakonec charakter sídlištního opevnění městského typu. Pod jeho ochranou se nalézalo 
oppidum s obytnými a hospodářskými objekty na svazích obou kopců, členěných terasami. 
Kapacita oppida (údajně) činila až 40 000 osob. Oppidum tvořené kopci Hradiště a Šance bylo 
hlavním centrem keltské moci na území Čech. Svojí rozlohou 170 ha bylo největším oppidem 
ve střední Evropě. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Po pořízení startovní fotografie účastníků jsme se vydali po žluté TZ, po tzv. cestě Keltů, 
směrem na vrchol kopce Šance. Začátek trasy je na nábřeží Vltavy, odkud stoupá po asfaltové 
cestě s pěknými výhledy na Vltavu a Zbraslav. Po necelém kilometru přechází trasa 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oppidum_Z%C3%A1vist
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oppidum_Z%C3%A1vist
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frekventovanou silnici (po vyznačeném přechodu). Za silnicí vede (v současné době) žlutá TZ 
staveništěm, kterým jsme bez problému prošli na asfaltovou cestu vedoucí podél vilek až na 
začátek lesní pěšiny na úpatí kopce Šance. 
Zde nás čekal nejnáročnější úsek trasy. Odsud pěšina stále stoupá až na vrchol, kde jsme se 
z několika vyhlídek mohli pokochat pohledem na Zbraslav, obce v údolí Vltavy a pohledem 
do Břežanské rokle. V úseku mezi začátkem trasy na břehu Vltavy a vrcholem kopce jsme 
překonali výškový rozdíl přibližně 190 m. 
Cestu jsme si zpestřili chůzí po pěšině 
vedoucí po vrcholu šancí, s pohledem na 
zbytky příkopů a valů, vybudovaných před 
dvěma tisíci lety, dnes zarostlých vegetací – 
především duby. Mimořádné stavební dílo! 
Z vrcholu kopce jsme sešli lesními cestami na 
okraj obce Točná, prošli vilovou částí obce na 
křižovatku turistických cest a po zelené TZ 
pokračovali polní cestou a lesíkem ke 
sportovnímu letišti Točná. Po cílové 
fotografii, před dvojplošníkem vévodícím 
pohledu na sportovní letiště, jsme se vydali 
cestou dolů, po cyklostezce a lesních 
pěšinách až na zastávku autobusu na sídlišti Beránek. 
Po občerstvení v restauraci na Beránku se zbývajících několik neúnavných chodců vydalo přes 
Modřanskou rokli na zastávku tramvaje v Modřanech. Část účastníků se cestou od letiště 
oddělila a sešla po pohodlné cestě do Komořan, kde měli výhodnější spojení do svých domovů. 
Vycházka proběhla za pěkného počasí. Délka trasy: na sídliště Beránek 8,5 km, do Modřan 
11,5 km. Vzhledem k výškovým rozdílům a teplotě vzduchu byla vycházka trochu náročnější. 
Nakonec ji všichni zvládli s úsměvem. 
  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B_To%C4%8Dn%C3%A1
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JEVANY – VODĚRADSKÉ BUČINY 
 
DOPRAVA: autobusem od konečné stanice metra C Háje do Jevan 
DÉLKA TRASY: cca 11 km 
NÁROČNOST: rovinatá vycházka krásnou přírodou lesů a rybníků 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jevany – obec v okrese Praha-východ, poblíž Říčan. Název obce je nejčastěji odvozován od 
jména Ivan, východní podoby našeho Jan. Pověsti hovoří o zdejším poustevníku Ivanovi, někdy 
dokonce o svatém Ivanovi. Skupina balvanů v lese nedaleko vsi se dodnes nazývá Ivanovo lože. 
Jiná pověst ovšem vypráví o těchto kamenech jako o keltském, později slovanském obětišti. 
Obec leží na okraji národní přírodní rezervace Voděradské bučiny. Je obklopena rybniční 
soustavou napájenou Jevanským potokem, který postupně protéká rybníky Požár – Louňovický 
– Pařez – Vyžlovský – Ján – Švýcar – Jevanský a ve Stříbrné Skalici se vlévá do Sázavy. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Naše vycházka směřovala proti toku zmíněného potoka. Vyšli jsme od hráze rybníka 
v Jevanech po červené TZ. Cesta nás postupně přivedla na hráze všech jmenovaných rybníků. 
Na jejich hladině se zrcadlil okolní les a modrá, sluncem zalitá obloha. Každý z rybníků má 
jiný tvar a velikost. Všechny svým charakterem zapadají do okolních lesů – jsou zkrátka 
malebné. Od hráze posledního, Louňovického rybníku, jsme došli, po mírně stoupající silnici, 
na pěkně upravenou náves s restaurací „U Huberta“, kterou jsme využili k občerstvení. 
Po delší zastávce, způsobené především pomalejší obsluhou, jsme pokračovali po modré TZ 
širokou lesní cestou, vedoucí po vrstevnici prakticky bez převýšení, až do výchozího místa na 
hrázi rybníku v Jevanech. 
Vycházka nám nabídla příležitost potěšit se krásou krajiny rybníků, pokochat se sytou jarní 
zelení zdravého, listnatého lesa, rozhlédnout se po lukách posetých kopretinami a třeba 
i přivonět ke kvetoucímu šípku. 
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HOSTIVICKÉ RYBNÍKY 
 
DOPRAVA: autobusem od konečné stanice metra B Zličín do stanice Hostivice-V Pískách 
DÉLKA TRASY: cca 9 km 
NÁROČNOST: rovinatý terén s polními (lučními) a lesními pěšinami 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přestože jsou Hostivické rybníky přírodní památkou a nacházejí se na okraji Prahy, nejsou 
v podvědomí obyvatel Prahy tak známé, jako jiné přírodní lokality – Šárka, Prokopské údolí, 
Stromovka apod. 
Hostivická rybniční soustava zahrnuje čtyři rybníky, které jsou obklopeny lesy a mokřady. Je 
napájena především Litovickým potokem. Hydrologické podmínky této rybniční soustavy jsou 
velice složité. Na mokřady a lesy jsou vázány mnohé vzácné a ohrožené druhy rostlin 
a živočichů. Za vlády Rudolfa II. sloužila oblast rybníků jako zdroj užitkové vody pro Pražský 
hrad! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Trasa není vyznačena turistickými značkami. Od autobusové zastávky jsme prošli kousek mezi 
vilami a po asfaltové, mírně se svažující cestě vešli do lesa. Brzo jsme z této cyklostezky 
odbočili vpravo na pěšinu a kolem lesního potůčku došli na břeh Litovického rybníka, 
největšího ze čtyř rybníků, které jsme měli v plánu cestou navštívit. Z vyvýšené „ptačí 
vyhlídky“ jsme pohlédli na hladinu rybníka – rezervaci vodního ptactva. Litovický rybník jsme 
obešli částečně po pěšinkách, částečně po zpevněných cestách. 

 
Trasa pokračovala polní cestou nad rybníkem do obce Břve, k Břevskému rybníku. Chodník, 
vedoucí podél silnice, se rychle změnil na příjemnou pěšinku, ze které se, mezi rákosím 
a mohutnými vrbami, otevřel pohled na celou vodní plochu. Pěšina vyústila na dosti 
frekventovanou silnici do obce Chýně. Silnici jsme přešli a prošli se pěkně upravenou loukou, 
po břehu dalšího rybníka – Strahovského. Tady jsme odbočili na pěšinu a na silnici k místu 
plánovaného občerstvení – hospůdce. 
Po odpočinku jsme se vrátili na cestu, po které jsme přišli. Opět jsme přešli silnici, minuli 
odbočku na pěšinu k Břevskému rybníku, prošli alejí mohutných stromů, krátce lesem a po 
protilehlém břehu Břevského rybníka jsme došli na jeho hráz. Zde jsme odbočili na lesní 
pěšinu, která nás dovedla na hráz posledního rybníka – Kalského. Pěšinka vedla dále po jeho 
zalesněném břehu, až vyústila na silnici poblíž autobusové zastávky, od které jsme vyšli. 
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Celá trasa byla rovinatá, pohodlné cesty a pěšinky. Okolní krajina plná zeleně, kvetoucí keře 
černého bezu a šípku, rudé vlčí máky, bělostně zářící květy kopretin, mohutné, snad stoleté 
vrby, kolem cest a na hrázích rybníků krásné staré duby. Se zakloněnou hlavou jsme hleděli na 
vysoko sahající koruny kvetoucích topolů. Z křovin okolo rybníků a z lesa se ozýval ptačí zpěv, 
kukačka nepřestávala kukat. Bohatě kvetoucí keře, tráva a rákosí se žlutými květy kosatců… 
Vše vonělo zvláštní směsicí vůní. Vůní květů, vody a země. Samozřejmě nás provázela 
všudypřítomná „rybniční vůně“. 
Cestou se nám naskytl pohled na výlov ryb, viděli jsme drobné sakrální stavby, ale i zajímavé 
stavby rybníkářské, potřebné pro provoz rybníka a mnohé další zajímavosti. Že je zážitek 
z vycházky popsán moc poeticky? Ne, červnová příroda je ve skutečnosti ještě hezčí. Stačilo 
se dívat, naslouchat a cítit. 
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OKOŘ – HOROMĚŘICE 
 
DOPRAVA: autobusem od stanice metra A Dejvická do obce Okoř 
DÉLKA TRASY: cca 11 km 
NÁROČNOST: středně náročné lesní a polní pěšiny a cesty zvlněnou krajinou 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zřícenina hradu Okoř, která se nachází 
v západní části stejnojmenné obce a zhruba 
15 km severozápadně od centra hlavního 
města Prahy, je od roku 1965 chráněnou 
kulturní památkou. Podle archeologických 
výzkumů byl hrad založen ve druhé polovině 
13. století, pravděpodobně panovníkem nebo 
vysoce postaveným představitelem církve. 
Z té doby pochází polygonální věž s kaplí, 
opevněná hradbou. Byl vystavěn v údolí mezi 
poli na malé skalce obtékané Zákolanským 
potokem v nadmořské výšce 275 m n. m. Svou 
polohou pod úrovní okolních vrchů je Okoř 
na českém území výjimkou (podobně jako hrad Kost). 

První písemná zpráva 
pochází z roku 1359, 
kdy ho získal bohatý 
měšťan Starého Měs-
ta pražského Franti-
šek Rokycanský. Pak 
byl v držení několika 
měšťanských rodin. 
V roce 1421 se hradu 
bez boje zmocnili 
husité. Hrad byl 
během let několikrát 
přestavěn. 
V 16. a 17. století se 
hrad stal majetkem 
významného panské-

ho rodu Martiniců. Byl velmi vážně poničen během třicetileté války. Na jejím sklonku ho 
Martinicové věnovali tuchoměřickým jezuitům z jezuitské koleje svatého Klimenta, kteří jej pak 
dle svých potřeb barokně upravili a používali ho jako své letní sídlo. V roce 1773, po zrušení 
jezuitského řádu papežem Klementem XIV., dal správce hradu strhnout střechy a materiál 
začal rozprodávat. Tím odstartovala přeměna hradu v malebnou zříceninu. Kolem roku 1800 
se kvůli zanedbané údržbě zřítila polovina mohutné velké věže. V 19. století se na hradu 
nacházela též nouzová obydlí chudiny a hrad se stal cílem řady turistů či malířů. Koncem 
20. století se hrad dostal do majetku obce Okoř, jež ho nyní zpřístupňuje návštěvníkům. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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V Okoři jsme se nejprve zašli podívat na 
zříceninu hradu. Po asi hodinové prohlídce 
jsme se vydali na trasu do Horoměřic. 
Celou cestu nás vedla červená TZ. Do Malých 
Číčovic sledovala naše trasa Zákolanský 
potok, skrytý hustou zelení a lemovaný 
mohutnými topoly. Za obcí Malé Číčovice 
jsme nahlédli do zrekonstruované osmiboké 
barokní Kaple svatého kříže z roku 1714. 
Trasa pokračovala okrajem obce po polní 
cestě, krátce po silnici a u zdaleka viditelného 
křížku, jež stojí na kamenném podstavci, 
odbočovala červená TZ vpravo směrem do Tuchoměřic. Jednalo se o nenáročnou a dobře 
schůdnou polní cestu. V Tuchoměřicích, kam jsme došli po 13. h, jsme, v naději na 
občerstvení, vyhledali (na doporučení místního občana) sportovní areál, kde se nachází 
restaurace. Bohužel s otevírací dobou od 16 h. Na venkovní zahrádce bylo alespoň možné 
posedět a občerstvit se z vlastních zásob. 
Cesta z Tuchoměřic do Horoměřic pokračovala z velké části lesem. Lesní úsek začíná táhlým, 
dost prudkým a poměrně dlouhým výstupem po staré kamenité cestě, místy vymleté od vody. 
Trochu jsme se zapotili. Další lesní úsek byla již pohodlná, po deštích trochu blátivá, cesta. 
V horoměřické restauraci „V sokolovně“ jsme se příjemně „odměnili“ a autobusy, které mají 
zastávku přímo před restaurací, jsme se vrátili do Prahy. 
Celá trasa měří 11 km. Až na zmiňovaný lesní úsek, kde je nutné překonat výškový rozdíl asi 
70 m, má rovinatý profil. Překvapilo mě, že se od nás několik účastníků odpojilo již 
v Tuchoměřicích po 5 km nenáročné cesty a odjelo zpět autobusem. Samozřejmě, že je to 
kdykoliv možné a v případě náročnějších vycházek s tím počítám. Tentokrát jsem to však 
nečekal. 

 

  



 20 

JAROMĚŘ – JOSEFOV 
 
DOPRAVA: vlakem z hlavního nádraží do Jaroměře 
DÉLKA TRASY: cca 14 km 
NÁROČNOST: rovinatý terén, parkové a městské cesty 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pevnostní město Josefov bylo vystavěno na 
místě vesnice Ples na příkaz císaře Josefa II. 
Popud k jeho výstavbě dala změna severní 
hranice Habsburského mocnářství, zapříči-
něná ztrátami území a pevností po válce 
o rakouské dědictví v letech 1740-1748 
a sedmileté válce (1756-1763). Projekt vypra-
coval francouzský vojenský inženýr v habs-
burských službách Claude Benoît Duhamel de 
Querlonde (1721-1808), který stavbu také 
mezi lety 1780-1783 řídil. V plánech opevnění 
propojoval tehdy nejpokročilejší koncepty 
francouzského vojenského inženýrství. 

Foto: cs.wikipedia.org 

Největší turistickou atrakcí Josefova jsou podzemní chodby. Tajuplnost a romantiku 
josefovského labyrintu umocňuje osvětlení voskovými svícemi. Návštěvníci tak na vlastní kůži 
zažívají pocity vojáků bránících pevnost před nepřítelem. Promenády, lemující horní část 
pevnosti, poskytují v parném létě stín a klid, a zájemcům o pevnostní architekturu možnost 
prohlédnout si objekty tvořící hlavní a vnější obranný val Josefova. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Předpověď počasí hrozila přívalovými dešti a bouřkami, což se odrazilo na počtu účastníků, 
kteří dorazili ráno na nádraží. Cesta do Jaroměře se z důvodu výluky na trati z Hradce do 
Jaroměře trochu prodloužila. 
V Jaroměři nás přivítalo pár kapek deště. Celý den nás poté provázelo příjemné počasí. 
Dvoukilometrovou procházku do Josefova jsme zvládli akorát na čas – ve dvanáct hodin jsme 
měli zajištěnou prohlídku pevnosti. Naše průvodkyně byla josefovská „srdcařka“ a na jejím 

http://www.pevnostjosefov.cz/historie/historie-josefova/
http://www.pevnostjosefov.cz/historie/historie-jaromere/
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výkladu to bylo znát. S velkým zaujetím nás provázela 1,5 hodiny a stále pro nás měla nové 
a nové informace. 

 
Po prohlídce pevnosti jsme navštívili ještě lapidárium se 
sochami Matyáše Brauna a poté zašli na oběd do 
restaurace, která je hned vedle pevnosti. 
Následovala procházka do Jaroměře, kterou jsme 
absolvovali po cyklostezce ústící v bráně náměstí. 
Prohlédli jsme si náměstí, poseděli v dobré cukrárně 
a pěšky došli na nádraží. Cesta vlakem zpět do Prahy 
(tentokrát přes Pardubice) proběhla bez problémů. 
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UHŘÍNĚVES – DUBEČ 
 
DOPRAVA: vlakem z hlavního nádraží do Uhříněvsi 
DÉLKA TRASY: cca 6 km 
NÁROČNOST: polní a lesní pěšiny s malým převýšením 
 
Trasa vede od nádraží v Uhříněvsi po modré TZ až do 6 km vzdálené Dubče a sleduje po celé 
trase potok Říčanku. 
Z nádraží jsme se vydali okrajem Uhříněvsi – přešli jsme velice frekventovanou silnici 
a pokračovali do zdejší obory, která je od roku 1982 přírodní památkou. Cestou nás provázely 
panely s informacemi o místní přírodě a historii tohoto regionu. Prošli jsme oborou, na jejímž 
konci jsme narazili na zeď velice zachovalého židovského hřbitova. Povedlo se nám zajistit 
vstup a pan Klich, pracovník místního úřadu, který nám přijel hřbitov otevřít, nás slovem 
i fakticky hřbitovem provedl a povyprávěl o historii hřbitova a židovské komunitě v Uhříněvsi 
a okolních obcích, která zanikla v roce 1940. Bylo to zajímavé zpestření vycházky. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Židovský hřbitov byl pravděpodobně založen 
v první čtvrtině 18. století a je chráněn jako 
kulturní památka České republiky. Na ploše 
3 302 m2 se zachovalo 300 náhrobních 
kamenů – nejstarší z nich je datován 1719, 
většina náhrobků pochází z 18. a 19. století. 
Jedná se převážně o pískovcové „půlkru-
hovitě zakončené stély s reliéfním hebrejským 
nápisem“. Na mnohých jsou k vidění tradiční 
židovské symboly jako žehnající ruce, konvice 
či lvi. Novější část hřbitova se žulovými 
náhrobními kameny byla v 70. letech 
poškozena rozkradači náhrobků. Při vstupu 
na hřbitov stojí starý hřbitovní dům a stará márnice, kterou kdysi zdobily nástěnné malby. 
V roce 2000 zasadila delegace reformní synagogy ve Finchley, jíž byl propůjčen svitek Tóry 
z uhříněvské synagogy, na hřbitově pamětní dub spolu s deskou „na památku obyvatel 
Uhříněvsi, kteří zahynuli v období holocaustu“. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dál vedla naše trasa mezi poli až k Podleskému 
rybníku, který jsme obešli po pěšince, vinoucí 
se mezi kvetoucími keři těsně nad hladinou 
rybníka. Nabídly se nám krásné výhledy na 
jeho rozsáhlou vodní plochu. Došli jsme 
k rozcestníku turistických cest u Podleského 
mlýna, kde se nachází pokusná farma chovu 
evropského jelena. 
Foto: cs.wikipedia.org 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Obora_v_Uh%C5%99%C3%ADn%C4%9Bvsi
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Za Podleským rybníkem vede trasa luční pěšinou, podél potoka Říčanky, až k rybníku 
V Rohožníku. Obešli jsme ho dokola 
a obdivovali staleté duby na hrázi. 
Vychutnávali jsme si malebné výhledy na 
rybník, kde se, mimo rezervaci vodních 
ptáků, nachází chráněné hnízdiště labutí. 
Kolem lomu v Dubči (chráněná přírodní 
památka tvořená dvěma samostatně stojícími 
opuštěnými lomy) jsme se dostali až 
ke zřícenině tvrze Dubeč. Po její prohlídce 
naše vycházka skončila a rozjeli jsme se 
autobusy do Prahy. Někteří, a nebylo nás 
málo, jsme se ještě trošku „odměnili“ v dobře 
fungující restauraci. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tvrz v Dubči vznikla pravděpodobně před rokem 1508. Ke konci 16. století prošla renesanční 
přestavbou. V červnu 1608 zde proběhla jednání mezi poselstvy císaře Rudolfa II. a arciknížete 
Matyáše, která však nebyla úspěšná a Matyášova vojska způsobila na dubečském panství 
značné škody. Po prohrané bitvě na Bílé hoře byla Dubeč včetně tvrze zkonfiskovaná jejím 
majitelům a roku 1623 prodána knížeti Karlovi z Lichtenštejna, trvale připojena k Uhříněvsi 
a už jen pustla, takže se dochovaly jen její zbytky. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_park_%C5%98%C3%AD%C4%8Danka
http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-plochy-dle-katastru/dubec/v-rohozniku/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Roho%C5%BEn%C3%ADk_%E2%80%93_lom_v_Dub%C4%8Di
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KINSKÉHO ZAHRADA – RŮŽOVÝ SAD 
 
DOPRAVA: MHD do stanice Švandovo divadlo, nebo Kobrova 
DÉLKA TRASY: cca 2,5 km (Strahovský klášter) / 5 km (metro Malostranská) 
NÁROČNOST: parkové a městské cesty s větším převýšením 
 
Petřínské stráně, Kinského zahradu a Růžový sad procházíme tradičně v období vánočním, kdy 
si kvetoucí růže jen představujeme. Tentokrát jsme vyrazili na začátku července, nejvyšší čas, 
abychom si růže užili v plné kráse. 
U vchodu do Kinského zahrady se nás sešlo pouze osm – počet, který přesně vystačil na objetí 
kmene úžasného platanu, který roste hned u vchodu do Kinského zahrady. Začali jsme u sochy 
Hany Kvapilové poblíž Letohrádku, pokračovali prohlídkou prastaré zvoničky, postupně 
vystoupali k vodopádu a malebnému, dřevěnému kostelíku. Od kostelíka, podél schodištního 
vodopádu, jsme došli na hřeben Petřína do Růžového sadu. 
 

 

Růže už pomalu dokvétaly, ale i tak jsme obdivovali jejich množství a druhovou rozmanitost. 
Prošli jsme se všemi částmi rozária až k rozhledně a zadní petřínskou cestou sešli ke 
Strahovskému klášteru. Původně jsem myslel, že zde naše vycházka bude končit. Neskončila. 
Dohodli jsme se a pokračovali na Loretánské náměstí, Nový svět, Hradčanské náměstí, kde 
jsme se v restauraci příjemně osvěžili, a po zámeckých schodech, s krásnými výhledy na Prahu, 
sešli k metru Malostranská. Krásné letní počasí, Praha bez turistů, přátelská atmosféra a plno 
krásy okolo nás. Co víc si přát. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Růžový sad se nachází na hradčanské straně vrcholové pláně kopce Petřína v Praze, 
v nadmořské výšce 320-328 m n. m. Je chráněný jako kulturní památka České republiky. Na 
této části Petřína byl původně lesní porost, který byl postupně nahrazován vinnou révou 
a ovocnými stromy. Sad je ohraničen Hladovou zdí a barokním opevněním ze 17. a 18. století. 
Od barokní doby byl součástí hradebního pásma příslušejícího k Hradčanům a sloužil až do 
roku 1932 armádním účelům. Byly zde bastiony opevnění, objekty pracháren a další vojenské 
budovy. V letech 1932-1938 byl postupně upravován na zahradu. Její velká rekonstrukce 
proběhla v letech 1992-1994. V parku je situovaná horní stanice lanové dráhy na Petřín 
a hvězdárna M. R. Štefánika. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kinsk%C3%A9ho_zahrada
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Zahrada je rozdělena na tři kompoziční části. 
První z nich je samotné rozárium. Druhou je 
část mezi stanicí lanovky a cestou k rozhledně, 
za kterou je pak poslední třetí část s dětským 
hřištěm a místem na piknik. Rozárium 
vznikalo postupně na půdorysu rosety a vějíře 
podle návrhu, který zpracoval Josef Kumpán. 
K výsadbě rozária o rozloze cca 2 ha bylo 
použito 8 000 ks růží (záhonových, pnoucích, 
sadových a půdopokryvných), darovaných 
různými pěstitelskými podniky. Růžové záhony 
jsou lemovány trvalkou šantou, která svými 
modrými květy doplňuje barvu, jež růžím není 

dopřána. Od roku 1992 se prováděla obnova Růžového sadu, při které došlo k částečné výměně 
rostlin a povrchů cest z asfaltového na betonový. Byly vybudovány i nové rozvody vody 
a konstrukce, po kterých se pnou růže. Dalším krokem obnovy byly zavlažovací systémy 
a rekonstrukce trávníkových ploch. V 70. letech 20. století byla provedena i rozsáhlá přestavba 
hvězdárny. 
V zahradě najdeme i několik soch a sousoší: Polibek, Vodník a Rusalka, Touha, Milan 
Rastislav Štefánik a Sluneční hodiny. U hvězdárny se nacházel památný strom – Turecká líska 
na Petříně, z něhož už zbylo jen torzo, ozdobené pnoucí dřevinou loubincem pětilistým. 
Součástí Růžového sadu je trvalková zahrada Květnice, která leží nedaleko Štefánikovy 
hvězdárny na části jednoho z bastionů mezi Růžovým sadem a Zahradou Kinských. Mezi 
trvalkovými záhony se prochází po pravoúhlých štěrkových cestičkách a zahrada je pro svou 
uzavřenost a klid považována za místo téměř meditační. Do Květnice vede jediný vstup skrz 
zeď, která je pokrytá různými pnoucími dřevinami. V zahradě je mnoho druhů trvalek a dřevin, 
především pak na jaře kvetoucích rododendronů a vřesů. Květnice je volně přístupná v letní 
sezóně (od dubna do října včetně) přes den. V nočních hodinách a v zimním období je 
uzavřena, ale je možné jí zhlédnout z vyvýšené vyhlídky na hlavní cestě vedoucí od hvězdárny 
ke strahovským kolejím. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ČERNÝ MOST – HLOUBĚTÍN – DOLNÍ POČERNICE 
 
DOPRAVA: autobusem ze stanice metra B Hloubětín do stanice Kapitána Stránského 
DÉLKA TRASY: cca 10 km 
NÁROČNOST: parkové cesty a polní a lesní pěšiny s malým převýšením 
 
Z Hloubětína jsme se svezli několik stanic autobusem do stanice Kapitána Stránského (asi 
10 min.). Potom jsme pokračovali již pěšky přes nově budovaný (dosti rozsáhlý) park zvaný 
U Čeňku a kolem rybníka Martiňák na okraj Dolních Počernic. Prošli jsme Geologickou 
zahradou a sestoupili na přírodní pěšinu, vedoucí kolem rybníka Pískovna. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naučná stezka Geologická zahrada ukazuje 
horniny hlavního města Prahy a jejího 
blízkého okolí včetně jejich popisu a příběhů. 
Některé vznikly vlivem rozsáhlé sopečné 
činnosti, jiné v ústí řeky do dávného moře. 
Horniny návštěvníka zavedou na hluboké 
mořské dno nebo na mořskou pláž. Některé 
vzorky svědčí o bohatém životě v pradávných 
mořích nebo o rozsáhlé magmatické činnosti. 
Vystavené jsou i horniny vzniklé vlivem eroze 
či na dně velkého jezera. 
Foto: mapy.cz 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Rybník jsme obešli po straně a navázali na polní cestu směřující k lesíku Čihadla, kde na 
vrcholu kopce Horka (254 m n. m.) stojí (dnes již známá) rozhledna Doubravka. Tentokrát nás 
nepronásledovalo horké slunné počasí. Větší část cesty nám dělalo společnost jemné mrholení 
a vlahý větřík – ideální, voňavý, vodou nasycený vzduch. Vážně, nikomu to nevadilo, a to mě 
potěšilo. 
 

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/budoucnost_mesta/projekty_menici_prahu/projekty_hlavniho_mesta/park_u_cenku/index.html
http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-plochy-dle-katastru/dolni-pocernice/martinak/
http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-plochy-dle-katastru/dolni-pocernice/v-piskovne/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doubravka_XIV.
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Po občerstvení v hospůdce „U rybníka“ jsme se prošli ještě lesíkem nad Hloubětínem a sešli 
k hornímu Kyjskému rybníku. Po pěšince, táhnoucí se podél jeho břehu, jsme ho obešli a po 
břehu regulovaného koryta Rokytky, roubeného alejí vysokých topolů, jsme došli k mostku 
poblíž konečné tramvaje. Obešli jsme ještě hloubětínský zámeček (dnes je to gynekologická 
klinika), na hřišti v sídlišti Hloubětín si maličko zacvičili na posilovacích strojích a společně 
došli k metru Hloubětín, kde jsme se rozloučili. V tu dobu už se na nás z modré oblohy smálo 
letní sluníčko. 
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UNHOŠŤ 
 
DOPRAVA: autobusem ze Zličína do Unhošti 
DÉLKA TRASY: cca 15 km 
NÁROČNOST: středně náročné lesní a polní pěšiny a cesty zvlněnou krajinou 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Město Unhošť se rozkládá cca 7,5 km jižně od Kladna na rozhraní Křivoklátské vrchoviny 
a Pražské plošiny. Toto území bylo osídleno již v mladší době kamenné, archeologickými 
nálezy prokázáno i keltské osídlení. Poblíž dnešního kostela bylo objeveno slovanské 
pohřebiště z 9.-11. století. 
V roce 1329 je Unhošť zmiňována jako městečko náležící ke hradu Křivoklátu. V roce 1489 
udělil král Vladislav II. Jagellonský městu vlastní znak s jelenem, dovolení pečetit zeleným 
voskem a různá městská práva. V té době měla Unhošť vlastní samosprávu, byla hospodářským 
a kulturním střediskem širokého okol, měla i vlastní školu. 
Během třicetileté války byla Unhošť poničena Sasy (1631) a Švédy (1639), obyvatelé byli 
nuceni se ukrývat v křivoklátských lesích. V roce 1742, za válek o rakouské dědictví, došlo 
severně od města na vrchu Šibenec k bitvě mezi francouzským vojskem a rakouskými pandury. 
Mezi lety 1783-1790 byla Unhošť povýšena na město. 
Historické jádro města je od roku 2003 městskou památkovou zónou. Díky vhodné pozici na 
hlavní trase z Prahy do Karlových Varů se město rychle rozrůstalo. Rozvoj pokračuje 
i v současné době; vzhledem k dobré dopravní dostupnosti do Prahy a poloze na okraji 
Křivoklátských lesů je velmi atraktivní lokalitou pro rodinné bydlení. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Z náměstí v Unhošti jsme vyrazili po modré TZ. Cesta vedla povodím Kačáku, přírodní 
pěšinou mezi zalesněnými stráněmi, nejprve okolo dvou rybníků, dále pak sledovala 
meandrující koryto Černého potoka (asi 3 km). 
Postupně jsme minuli několik bývalých mlýnů (Kalivodův, Suchý, Nový). U Markova mlýna 
jsme odbočili vpravo na červenou TZ a minuli další mlýn – Červený. Prošli jsme obcí Malé 
Kyšice a po lesní turistické cestě došli do Poteplí, což byla asi polovina naší plánované trasy. 
A tak jsme se občerstvili v restauraci „U Netopýra“. 
 

http://www.malekysice.cz/?page_id=1047


 29 

Z Poteplí jsme pokračovali po žluté TZ zpět k Suchému mlýnu. U Suchého mlýna jsme 
odbočili na (nám již známou) modrou TZ, po které jsme se proti toku Černého potoka vrátili 
do Unhoště. 
Nakonec nám počasí přálo a kapky, které během našeho pětihodinového putování spadly, by 
se daly spočítat na prstech jedné ruky. Závěrečným zpestřením byla „rozlučková kávinka“ 
v bezvadné cukrárně v Unhošti. 
 

 

Podrobný popis procházky Mlýny na černém potoce najdete zde. 

  

http://www.malekysice.cz/?page_id=1047


 30 

Z VYSOČAN DO HLOUBĚTÍNA 
 
DOPRAVA: MHD na stanici metra B Vysočanská 
DÉLKA TRASY: cca 4 km 
NÁROČNOST: rovinatý terén, parkové a městské cesty 
 
Na vycházku jsme vyrazili v horkém letním dopoledni. Nejprve jsme šli stinnou pěšinou podél 
Rokytky, která je lemována mohutnými stromy. Na jedné z louček, sloužících k odpočinku, 
jsme udělali „startovní foto“ a po můstku přes Rokytku jsme přešli do areálu vkusně 
upraveného parku s možností různých volnočasových aktivit pro děti i dospělé. 
 

 

Po pěšinách, vedoucích okolo Rokytky a okolo umělého koryta potoka, jezírek a většího 
rybníčku, jsme postupně prošli celým areálem. Někteří si vyzkoušeli svoji sílu a obratnost na 
přírodním cvičebním nářadí. V dolní části parku jsme se vrátili zpět na cestu vedoucí podél 
Rokytky a po ní došli na Poděbradskou ulici do Hloubětína, cíle naší vycházky. 
 

 

Několik účastníků zde vycházku ukončilo. Zbývající „pochodníci“ pokračovali okolo Kejřova 
mlýna (proti toku Rokytky) a okolo Horního rybníka do ulice V Chaloupkách, kde nás 
„přivítala“ zavřená restaurace. Pokračovali jsme dál přes malý zalesněný kopeček a po patnácti 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rokytka_(p%C5%99%C3%ADtok_Vltavy)
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minutách jsme usedli na zahrádce v restauraci „U rybníka“. Občerstvili jsme se podle chuti, 
rozloučili se a vydali se do svých domovů. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Historie Kejřova mlýna, který se nachází ve Starém Hloubětíně, sahá do 16. století. Mlýn 
a okolní pozemky (stejně jako hospodářský dvůr v Hloubětíně) vlastnil řád křižovníků 
s červenou hvězdou. Mlýn byl po dobu 150 let pronajímán na základě zákupního práva, mlynáři 
měli povinnost mlít pro řádový špitál obilí a odvádět úrok. V době rozkvětu na konci 16. 
a počátkem 17. století k mlýnu patřila tři moučná kola, štěpnice, jedenáct lánů orných polí 
a dvě louky. Za třicetileté války byl mlýn vypálen a pobořen, po válce znovu obnoven. Nájemci 
se zde často střídali. 
Po válkách o dědictví rakouské, kdy byl mlýn opět poničen, nechal areál v roce 1781 upravit 
měšťan ze Starého města pražského Jakub Bartl. Mlýn je pojmenován po Josefu Kejřovi, který 
ho vlastnil od roku 1912. Po druhé světové válce ztratil mlýn svou hospodářskou a obytnou 
funkci a byl využíván jako sklady. 
Na počátku 21. století byl mlýn rekonstruován a doplněn o nové stavby – vzniklo tak 79 bytů 
(2008). Na tento projekt navázaly ještě Kejřův park se 135 byty (2012) a Kejřův park 2 s 88 
byty (2013). Jedná se vesměs o čtyř až pětipatrové domy s byty o 36 až 99 m2 s balkonem nebo 
předzahrádkou. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Myslím, že tato vycházka nenáročným terénem, ve velmi příjemném prostředí uprostřed města, 
by mohla být inspirací pro individuální rodinnou návštěvu s vnoučaty. 
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JEVANY – ONDŘEJOV 
 
DOPRAVA: autobusem od konečné stanice metra C Háje do Jevan 
DÉLKA TRASY: cca 10 km 
NÁROČNOST: náročný terén po lesních pěšinách a cestách s velkým převýšením 
 
Startovní foto jsme udělali u známého Jevanského rybníka a poté se vydali po červené TZ 
směrem k Černým Voděradům. Nejprve uzounkou, prudce stoupající pěšinou, která brzo ústí 
na asfaltovou silnici. V tomto místě jsme se sešli podívat ke studánce a památníku zakladatele 
voděradských lesů. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Václav Eliáš Lenhart (1744-1806) byl český lesník, autor první česky psané lesnické publikace 
a (mimo jiné) také zakladatel voděradských lesů. Od svých dvaceti let sloužil na 
lichtenštejnském panství v Moravském Krumlově jako knížecí osobní myslivec, odkud byl roku 
1775 byl přeložen na panství Rumburk. Od roku 1788 působil v Kostelci nad Černými lesy, kde 
dosáhl funkce lesmistra. Je považován za zakladatele české lesnické vědy. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Krátkou cestu po asfaltu vystřídala pohodlná lesní cesta, která po několika kilometrech ústí na 
okraji Černých Voděrad na louku s koupalištěm – rybníčkem, napájeným čistým lesním 
potokem. Zde jsme měli hodinovou polední přestávku na občerstvení a koupel. Asi polovina 
účastníků toho plně využila a v příjemné prostředí tohoto lesního koupaliště si zaplavala. 
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Z Černých Voděrad jsme pokračovali 
pěšinkami a lesními cestami vedoucími přes 
hluboké údolí, ze kterého jsme vystoupali až 
na vrchol k hvězdárně Ondřejov. Do areálu 
hvězdárny (parku) jsme nešli, nýbrž po místní 
komunikaci jsme sešli na náměstí 
v Ondřejově, kde jsme se dočkali zasloužené 
odměny v místní restauraci a cukrárně. 

Foto: cs.wikipedia.org 

 
 
Celou cestu z Jevan do Ondřejova jsme měli možnost obdivovat krásu zdravého listnatého lesa 
s mohutnými starými buky a duby, plného roztodivných balvanů porostlých zeleným mechem. 
Jen houby, k úplné spokojenosti některých účastníků, chyběly. 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ond%C5%99ejovsk%C3%A1_hv%C4%9Bzd%C3%A1rna
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HRÁDEK U NECHANIC 
 
DOPRAVA: vlakem z hlavního nádraží do Hradce Králové, autobusem do obce Lubno 
DÉLKA TRASY: cca 6 km (k zámku do Nechanic + prohlídka parku) 
NÁROČNOST: středně náročné lesní a polní pěšiny a cesty mírně zvlněnou krajinou 
 
Cesta do Hradce Králové rychlíkem „Krakonoš“ trvala 1,5 hodiny, potom dvacet minut 
autobusem do obce Lubno, kde začínala trasa naší vycházky. 
Červená TZ nás vedla mírně stoupající polní 
cestou, zdobenou rudými šípky, na 
vyhlídkovou loučku na vrcholu Jehlického 
kopce. Za jasného počasí je z tohoto místa 
vidět kopce Zvičiny a za nimi hřebeny 
Krkonoš. Mlžný opar nám tento zážitek 
odepřel. I tak byl pohled do krajiny pěkný. Na 
tomto místě přišlo ke slovu startovní foto. 
Po červené TZ jsme dál pokračovali lesem. 
Lesní cesta se občas měnila na pěšinku, aby nakonec vyústila do aleje vzrostlých kaštanů, 
vedoucí do zámeckého parku. V těsném okolí zámku je jednouchá, vkusná parková úprava 
doplněná drobnými „legráckami“, které potěší (např. staré bílé jízdní kolo s velkými 
oranžovými dýněmi). Exteriér zámku je zajímavý, romantický. Celý zámek jsme obešli, 
pokochali se pohledem na jeho architekturu a ze slavnostního schodiště pohleděli dolů na 
rozsáhlou travnatou plochu golfového hřiště, dříve kvetoucí louku s cestičkami a okrasnými 
keři. Golfová hřiště jsou snad na všech zelených plochách tohoto anglického parku. 
Podotýkám, že vzorně upravená. 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zámek Hrádek u Nechanic je jednou z nejvýznamnějších romantických staveb na území České 
republiky. Vznikl v letech 1839-1857 ve stylu windsorské gotiky, jako reprezentační sídlo 
šlechtického rodu Harrachů. Zámecké interiéry mají převážně novorenesanční vzhled. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Následovala prohlídka zámku s průvodcem. 
Jeho profesionální výklad nám zúročil zážitek 
z této návštěvy. Reprezentační interiéry 
zámku jsou řešeny podle tehdejšího životního 
stylu šlechty a jsou vybaveny nejen 
množstvím nábytku z počátku 19. století, ale 
také řadou opravdu starožitných prvků, 
převezených na zámek odjinud. Zejména 
z Itálie a Rakouska. Jedná se přitom jak 
o stavební prvky (např. vyřezávané portály 

propojující jednotlivé místnosti, či kompletní dřevěné stropy), tak o starožitný nábytek a další 
umělecké předměty… „Tajnými vchody“ jsme prošli knihovnou, ve které se, mimo mnoha 
jazykově rozličných knih, nachází pozoruhodný soubor obrazů – portrétů lidských anomálií 
z 18 století. Nakonec jsme navštívili zámeckou kapli Svaté Anny, kde jsou instalovány vzácné 
obrazy německých mistrů z konce 15. století. 
Se zámkem jsme se rozloučili a pokračovali 
v turistickém duchu – částečně po zelené TZ, 
částečně neznačenou lesní a polní cestou – do 
Nechanic. Na pozdní oběd (ve 14 h) jsme 
zašli do restaurace „U Ságnerů“. Poté jsme 
nahlédli také do muzea starých hraček. 
 
 
 

Zpět jsme cestovali opět autobusem do Hradce Králové a vlakem do Prahy. 
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JENŠTEJN – SATALICE 
 
DOPRAVA: autobusem z Černého Mostu do Jenštejna 
DÉLKA TRASY: cca 8 km 
NÁROČNOST: středně náročné lesní a polní pěšiny a cesty zvlněnou krajinou 
 
Na podzimní období jsem měl naplánováno několik pěkných vycházek – užít si přírody 
ukládající se k spánku a pobrouzdat se spadaným listím. Bohužel! Povedlo se uskutečnit pouze 
jednu vycházku, a to už v době (v říjnu), kdy bylo dovoleno pořádat vnější akce v omezeném 
počtu deseti osob. Začátek trasy byl u hradu v Jenštejně (ve stejnojmenné obci) a cíl na konci 
Satalické obory – v Satalicích. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obec Jenštejn se nachází asi 16 km severovýchodně od centra Prahy a 7 km jihozápadně od 
města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. První písemná zmínka o obci, která vznikla jako 
podhradí vodního hradu, pochází z roku 1368. 
Jenštejn leží v mírně zvlněné zemědělské krajině v Polabí v průměrné nadmořské výšce 232 m. 
V nezastavěné části katastru obce převažuje orná půda. Od hradu na západ k Podolance se 
táhne úzké, asi 10 m hluboké údolí, v němž Jenštejnský potok spojuje několik rybníků. Po 
okrajích údolí vystupují na povrch pískovcové skály. V dolní části je dno údolí porostlé 
listnatým lesem. Jenštejnský potok se u Podolanky vlévá do Vinořského potoka, který pak teče 
přes Dřevčice k severovýchodu a v Brandýse nad Labem se vlévá do Labe. 
Obec se v současnosti rychle rozrůstá díky nové čtvrti řadových domů nazvané Nový Jenštejn. 
Značná část obyvatel obce dojíždí za prací, za nákupy i za kulturou do Prahy. V obci chybí 
obchody i škola, má však mateřskou školu, vlastní poštu a dvě restaurace. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Trasa vycházky sleduje červenou a z části žlutou TZ. Užili jsme si krásných přírodních 
scenérií, které v tomto ročním období hýří barevností. Trasa, po které jsme procházeli, vedla 
podél potoka, rybníků a lesem, prakticky po rovině. Z části jsou to travnaté pěšiny, z části polní 
a lesní cesty. Vzhledem k podzimnímu počasí byly některé úseky blátivé, i když nepršelo. Pro 
tuto trasu proto doporučuji turistické hole, a především odpovídající obutí. 
 

 

V prosinci jsme si vycházku zopakovali. Den před ní nasněžilo a krajina nám ukázala jinou, 
skoro vánoční tvář. Byla to bezva změna. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jen%C5%A1tejn_(hrad)
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MOTOL – BŘEVNOV 
 
DOPRAVA: MHD do stanice Krematorium Motol 
DÉLKA TRASY: cca 5 km 
NÁROČNOST: po lesních pěšinách a parkových cestách s větším převýšením 
 
Vzhledem k nouzovému stavu jsme se sešli v omezeném počtu dvanácti osob. Úvodem 
proběhla krátká informace o dodržování předepsaných opatření k zamezení šíření viru – roušky 
a maximální omezení osobního kontaktu. Následovala informace o trase vycházky. Abychom 
dodrželi další zákonná pravidla, tak jsme se rozdělili na dvě skupiny po šesti lidech. 
Po přechodu rušné Plzeňské ulice jsme 
pokračovali parkovou cestou vzhůru na vrch 
bývalého lomu jménem Kalvárie. Z tohoto 
místa je pěkná vyhlídka na protější stráně a na 
výrazný skalní útvar, na jehož vrcholu je 
velký dřevěný kříž. Údolím vlevo se otevírá 
pohled na Smíchov, na opačnou stranu na 
vilovou zástavbu a na sídliště Řepy. Na tomto 
místě jsme udělali společnou „startovní“ 
fotografii. Poté se obě skupiny rozdělily 
a pokračovaly samostatně po určené trase. 

Trasa není značená žádnou turistickou značkou. Nejprve jsme 
stoupali širokou lesní cestou, obklopenou lesním porostem 
protkaným mnoha pěšinkami, směrem k Břevnovu. Po necelém 
kilometru, před vyústěním cesty do ulice U Boroviček, jsme 
odbočili vpravo na úzkou lesní pěšinu, kdysi upravenou pro 
turistické procházky – dnes poněkud zanedbanou. Pozor – začátek 
této pěšinky by mohl být pro někoho obtížně schůdný, především 
v deštivém období. Úvodní metry jsou však nejromantičtější částí 
vycházky. Cesta se zde několikrát propadá a zase vystupuje vzhůru 
mezi velkými balvany a ze země 
vystupujícími skalami, které jsou 
prorostlé neudržovanou vegetací. 
Asi po dvou stech metrech se 
cesta „zklidní“ a pokračuje lesem 
po vrstevnici. Občasná paseka 
umožňuje výhled na smíchovs-
kou část města. 

V další části se charakter čistě lesní pěšiny změní 
v pohodlnou cestičku. Pěšina nadále vede lesem jen částečně. 
Z levé strany sleduje oplocení zahrádkářské kolonie v ulici 
Na Břevnovské pláni. Na konci zahrádkářské kolonie jsme 
odbočili vlevo k pěkně opravené VI. kapli Hájecké cesty, kde 
měla původně naše vycházka končit. 

Foto: cs.wikipedia.org 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hájecká cesta (z Prahy do Hájku) je pozdně barokní poutní cesta o délce asi 14 km, která vedla 
od Hradčan k loretě ve františkánském klášteře Hájek, který se nachází na území obce Červený 
Újezd nedaleko Unhoště. Původně ji lemovalo 20 výklenkových kapliček, z nichž se dochovalo 
11. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Část účastníků se vydala ke svým domovům a zbývající 
pokračovali ulicí Bolívarovou a cestičkami po pláni k Ladronce, 
známému kulturně společenskému centru. Ladronka je nově 
obohacena o zajímavou ocelovou rozhlednu Šiška, postavenou 
z vyřazených cisteren. U okénka restaurace jsme měli možnost se 
osvěžit. Ještě několik fotografií a vydali jsme se k domovům. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bylo to krásné, i když trochu mlhavé a chladné listopadové turistické odpoledne. 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Poutn%C3%AD_cesta_z_Prahy_do_H%C3%A1jku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladronka
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