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PŘÍRODOU NA 

SEVEROZÁPADNÍM OKRAJI 

PRAHY 
(Tiché údolí, Kozí hřbety, Housle, zříc. Baba) 

sobota 18. března 2023 

Sraz: V dostatečném předstihu před odjezdem vlaku v hale pardubického hlavního 
nádraží. 

Obecné info: Jízdenku, případné vytvoření skupinek a zakoupení skupinové jízdenky si 
zajišťují účastníci sami. 

Vzhledem k množství výluk na železnici si raději těsně před akcí ověřte na IDOSU, zdali 
dané spojení platí.  

Vzhledem ke kamenitému a prudkému výstupu na Alšovu vyhlídku a kamenitému terénu 
při přechodu Kozích hřbetů doporučuji pevnou turistickou obuv a kdo je zvyklý, tak 
trekové hole! 

Spojení tam:  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Na městské lince S49 společnosti ARRIVA z Libně do Roztok jsou uznávány 
jízdní doklady ČD a PID. Kdo si kupujete jízdenku přes internet na IN kartu, mějte raději 
připravený ještě PDF doklad v mobilu nebo si ji vytiskněte na papír.  
 
Trasy: Trasa č. 1: délka 16 km; ↑ 393 výšk.m. ↓ 311 výšk.m. 
Roztoky u Prahy ŽST – po modré značce přes rozcestí Svojsíkovy sady, Maxmilianka na 
začátek Tichého údolí a Tichým údolím na rozcestí Alšova vyhlídka odbočka (3,5 km) – 
na Alšovu vyhlídku je prudký a kamenitý výstup, po pokochání se výhledem na Prahu 
poté sestoupíme stejnou cestou zpět dolů na rozcestí – po zelené značce přes rozcestí 
Pod Kozími hřbety, hřebenovkou Kozích hřbetů (kamenitý terén) na rozc. Kozí hřbety a 
sestup dolů do obce Horoměřice (7,5 km; v centru obce se oddělí trasa č. 2, která zde 
končí a odjede autobusem) – dále po zelené na rozcestí K Oříškům (9 km) – po modré 
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značce sestup do rokle Housle (10,5 km) – dole v rokli po naučné stezce 0,5 km na 
konec rokle a stejnou cestou zpět na modrou značku, na konci údolí kaple s pramenem, 
přes rozcestí Lysolaje BUS na rozcestí Nad Dolní Šárkou – po červené značce přes 
rozcestí  Dolní Šárka, zříc. Baba (15 km) na rozcestí U Matěje BUS (16 km), v okolí 
několik možností občerstvení, poté odjezd MHD na hlavní nádraží. 
Naklikaná trasa: https://mapy.cz/s/jurobevebo 
Odjezd z trasy 1 na hlavní nádraží: 
Ze zastávky U Matěje BUS č. 131 na konečnou Hradčanská (11 minut), autobus jezdí 
v sobotu vždy po celé v :00; :12; :24; 36; :48; na zastávce U Matěje by měl být jízdenkový 
automat pro platbu v hotovosti i kartou 
Hradčanská – přestup na metro A – nástup do soupravy metra směr Depo Hostivař a 
jízda do stanice Muzeum – přestup na linku C metro směr Letňany – vystoupit na 
Hlavním nádraží. 
 
Trasa č. 2: délka 7,5 km; ↑ 219 výšk.m. ↓ 88 výšk.m. 
Společně s trasou číslo 1 do Horoměřic, zde končí a odjede autobusem MHD.  
Naklikaná trasa: https://mapy.cz/s/kejomofetu 
Odjezd z trasy 2 na hlavní nádraží: 
Ze zastávky Horoměřice v 11:17 (356); 12:17 (356); 12:37 (316); 13:17 (356); 13:37 
(316); 14:37 (316) – jízdní doba asi 10 minut na zastávku Bořislavka – přestup na metro 
A – nástup do soupravy metra směr Depo Hostivař a jízda do stanice Muzeum – přestup 
na linku C metro směr Letňany – vystoupit na Hlavním nádraží 
nebo v 11:57 (355); 12:57 (355); 14:18 (355); 15:18 (355) – jízdní doba asi 20 minut na 
konečnou Dejvická nástup do soupravy metra směr Depo Hostivař a jízda do stanice 
Muzeum – přestup na linku C metro směr Letňany – vystoupit na Hlavním nádraží 
 
Odjezdy vlaků ze stanice Praha hlavní nádraží pro obě skupiny, jízdní doba cca 60 
minut: každou hodinu v :03 rychlík – staví i v Přelouči, ve :13 vlaky EC 
 
Občerstvení: neověřené, dle serveru mapy.cz  
pohostinství Sokolovna Horoměřice (trasy 1+2) 
v blízkosti MHD U Matěje: restaurace Na Staré faře, restaurace U Matěje (trasa 1) 
Pro případ, že budou tato občerstvení nefunční, mějte s sebou na trase v batohu dostatek 
vlastního jídla a pití!  
 
Mapy: zelená edice map KČT č.36 – okolí Prahy západ 
 
Trasy připravil a výlet vede Luboš Ďatko. (lubos.datko@gmail.com; 723 366 096 (O2)) 
Budu rád, pokud mi případní zájemci nahlásí nezávazně svou účast na mail či telefon, ať 

si mohu udělat obrázek o předpokladaném počtu účastníků. Děkuji!        

 
Vlastivědně-poznávací text (foto z vlastního archivu) 

1. Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka a Roztocký háj – Tiché údolí 
Na severozápadním okraji Prahy mezi Suchdolem a Úněticemi leží místo častých výletů 
Pražanů, PR Údolí Únětického potoka. Toto území společně s PR Roztocký háj-Tiché 
údolí tvoří velký lesní a lesostepní komplex na okraji hlavního města. Přírodní rezervace 
Údolí Únětického potoka se nachází na pravém svahu údolí Únětického potoka. 
Předmětem ochrany jsou zde skalnaté svahy, zbytky stepi, vřesovišť a především údolní 
niva Únětického potoka mezi Úněticemi a Roztoky. Do chráněného území patří též 
hřeben Kozích hřbetů a Holý vrch. Toto působivé místo bylo osídleno již v paleolitu a od 
počátku neolitu (od 5. tis. př. n.l.) je osídleno nepřetržitě. Slované se zde poprvé objevili 
patrně již v 6.století a průkazně se tu usadili v 10.století. Z konce 3. tisíciletí pocházejí 
nálezy přímo z úpatí Holého vrchu u obce Únětice (středoevropská únětická kultura doby 
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bronzové). Kozí hřbety obcházela v raně přemyslovské době tzv. Velká cesta, která 
spojovala Levý Hradec a Pražský hrad. Zajímavou částí procházky údolím potoka jsou 
pozůstatky bývalých mlýnů. Nejznámějším z nich je Trojanův mlýn, kde se v 70. letech 
natáčel seriál o osudech dvou písařů – p. Bouvarda a p. Pécucheta (podle Flaubertova 
románu). Tůmův mlýn je jedním ze zaniklých mlýnů, po kterém zbyl jen mlýnský rybník a 
zbytek náhonu. Založil jej Filip Trojan kolem roku 1730. O něco později v letech 1786–87 
byl postaven Suchý mlýn hostinským J. Burdou, který několikrát vyhořel a dnes budovy 
slouží obytným účelům.  
Zdroj:https://www.kudyznudy.cz/aktivity/prirodni-rezervace-udoli-unetickeho-potoka-a-
rozto 
 
2. Kozí hřbety 
Kozí hřbety jsou skalnatý (buližníkový) hřeben na okraji území čtvrti Suchdol na 
severozápadním okraji hlavního města Prahy, podél hranice Únětic a nedaleko 
Horoměřic. Dlouhé jsou přibližně 800 m. Severozápadním úpatím hřebene protéká 
souběžně s hřebenem Horoměřický potok, který zde tvoří hranici Prahy. V ose hřbetů je 
vedena zeleně značená turistická trasa. Na Kozí hřbety navazuje za údolím Únětického 
potoka další skalnatý kopec podobného typu, Holý vrch, na kterém se nachází Alšova 
vyhlídka, na niž vede od soutoku potoků značená odbočka turistické trasy, a skalní útvar 
Strážce, oblíbený horolezci. Na druhou stranu, směrem k Horoměřicím, navazuje na Kozí 
hřbety za sedlem, jímž prochází silnice II/240, mírnější hřeben s kótou Na Skalce (324,5 
m). Z Kozích hřbetů pochází bronzový poklad, unikátní archeologický nález z roku 1928. 
Tvoří jej šest kvalitně řemeslnicky zpracovaných dýk a příslušenství, které se řadí mezi 
nejvýznamnější nálezy starší doby bronzové ve střední Evropě. Přímo nad Kozími hřbety 
vede přistávací a vzletový letový koridor na dráhu 06/24 letiště Václava Havla. 
Zdroj: wikipedie 
 
3. Rokle Housle  
Skalnatá rokle Housle na západním okraji Lysolaj vznikla erozivním působením vody a 
částečně byla rozšířena bývalým lomem. Je významným geomorfologickým fenoménem. 
Roklí prochází naučná stezka. Přibližně třicet metrů hluboká rokle vznikla hloubením dnes 
neexistujícího potoka do vrstev spraší, pískovců, opuk a břidlic. Chladné mikroklima na 
dně rokle vytváří příhodné podmínky pro řadu druhů mechů a hub, při horní hraně se 
zase daří velmi vzácnému teplomilnému keři třešni křovité. Z živočichů se tu vyskytují 
vzácnější druhy hmyzu, spatřit můžete také nočního motýla lišaje lipového. V minulosti 
před zalesněním se zde nacházelo největší naleziště chráněné třešně křovinné na území 
Prahy. V současnosti zde však přežívá jen několik posledních exemplářů na okraji lesa. V 
některých částech rokle se ještě v první polovině 20. století konala divadelní představení 
ochotnických divadel. Kromě rokle samotné se níže ve směru do Lysolají nachází 
tzv. Zázračná studánka, ve které pramení Lysolajský potok. Jedná se o silný pramen 
výborné vody. Pramen sloužil v minulosti jako zdroj vody pro celé Lysolaje a ještě dnes si 
k němu chodí mnoho lidí pro vodu. Mariánská kaple nad pramenem byla postavena roku 
1863 a spolu se starým sadem nad ní tvoří malebný vstup do rokle. 
Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/prirodni-pamatka-housle-v-lysolajich 
 
4. Zřícenina Baba 
Na návrší Baba na levém břehu řeky Vltavy se nachází zřícenina stejného jména. Dodnes 
není zcela jasné, zdali jde o zbytek kaple nebo budovy viničního lisu. Od zříceniny je 
pěkný výhled na Vltavu, Prahu 6 a okolí. Název tohoto návrší na levém břehu řeky Vltavy 
je doložen písemnými prameny od 15. století. Archeologické nálezy ze 70. let 20. století 
potvrdily osídlení této lokality již v mladší době kamenné. Na vrcholu skály se tyčí 
záhadná zřícenina budovy, která bývá pokládána za zbytek viničního lisu. Tamější vinice 
byla založena roku 1622 novoměstským měšťanem Jindřichem Žežulem, avšak vlastní lis 
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spolu s letohrádkem dal v místě postavit po roce 1650 tehdejší majitel vinice Servác 
Engel z Engelflussu. Po něm se stal majitelem nemovitosti děkan metropolitní kapituly u 
sv. Víta Tomáš Jan Pešina z Čechorodu, který ji v roce 1673 koupil. Proto bývala v té 
době vinice označována jako Děkanka nebo Čechorodka. Za válek o rakouské dědictví 
byl ve 40. letech 18. století letohrádek vypálen a pobořen. V roce 1748 koupila pozemky 
A. T. Lohnerová, která je připojila ke svému šáreckému hospodářskému dvorci. Až v roce 
1858 byl pozůstatek budovy letohrádku při stavbě železnice z Prahy do Podmokel 
upraven péčí státní dráhy v romantickém duchu v půvabnou dnešní dominantu Prahy 6 
na ostrohu nad řekou Vltavou. 
Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/zricenina-baba-v-praze-6 
 
 

  
Údolí Únětického potoka                                Kozí hřbety 
 

  
 
Rokle Housle                                                Zřícenina Baba 
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