
Klub českých turistů Queer

Neděle 24. 6. 2012 ve spolupráci s Charlie o.s.

Z Šárky zelení na Podbabu

Sraz: 12:30 (čekáme do 12:40) tramvajová točna Divoká Šárka

Trasa: 10 km

Předběžný popis trasy: Naše trasa povede převážně po červené turistické značce. Od startu 
sestoupíme k vodní nádrži Džbán a vyjdeme na první vyhlídku Dívčí skok. Odtud dále po červené 
přes další vyhlídky do Jenerálky a nahoru k Matěji. Zde si uděláme drobnou odbočku k zřícenině 
Baba. Vrátíme se zpět a budeme pokračovat do Podbaby a nahoru a Vítězné náměstí, kde je po cca 
10 km cíl.

Zajímavosti na trase: 
Divoká Šárka je přírodní rezervace a nachází se na skalnatých úbočích Šáreckého potoka (mezi 
soutěskou Džbán a Čertovým mlýnem) a na stepích nad ním, zejména na jeho pravém břehu. Stepi 
potom přecházejí do rozsáhlého lesa, což tak vytváří jeden z nejrozsáhlejších pražských parků. 
Nejstarší archeologické nálezy kostí zvířat dokládají přítomnost člověka již od paleolitu, kdy byl 
hlavním zdrojem obživy lov zvěře a sběr plodů. Člověk začal zasahovat do vývoje zdejší vegetace 
od období neolitu, kdy došlo k trvalému osídlení rolnickému a pasteveckému. V době bronzové se 
zde nalézalo významné sídliště knovízské kultury. Kolem 6. století došlo k příchodu Slovanů na 
toto území a k jeho následnému osídlení. V 7. až 9. století se nad soutěskou Džbán nalézalo 
slovanské výšinné hradiště o rozloze přibližně 3 hektarů a v jeho bezprostředním okolí velké 
dvacetihektarové předhradí, které se dělilo na vnitřní a vnější. Pozůstatky hradiště a předhradí jsou 
v krajině patrné i dnes. Tvoří jej valy, dnes již povětšinou zarostlé vegetací. 
Zřícenina Baba se nachází na ostrohu na levé straně Vltavy v Praze-Dejvicích, nad Podbabou na 
kopci s názvem Na Babě (259 m n. m.). Od zříceniny je výhled na Troju, Bubeneč a Dejvice, 
zřícenina tvoří dominantu této části údolí. Kopec byl podle archeologických průzkumů ze 70. let 20. 
století osídlen již od mladší doby kamenné, kdy zde bylo opevněné sídliště. Název návrší je doložen 
od 15. století. 
Roku 1622 založil na kopci novoměstský měšťan Jindřich Žežule vinici. Roku 1650 zde majitel 
vinice Servác Engel z Engelflussu nechal postavit letohrádek s viničným lisem. Roku 1673 vinici i 
se stavbou koupil děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze Tomáš Pešina z Čechorodu, a 
proto se vinici říkalo Děkanka nebo Čechorodka. Ve 40. letech 18. století za válek o rakouské 
dědictví byl letohrádek pobořen bavorskými a francouzskými vojsky. Roku 1748 koupila pozemek 
A. T. Lohnerová a připojila je k šáreckému hospodářství. Roku 1858 nechaly státní dráhy zříceninu 
letohrádku romanticky upravit jako napodobeninu hradní zříceniny. Některé zdroje stavbu označují 
za bývalou kapli. Podle jiných zdrojů může jít o romantickou novostavbu z počátku 19. století, do 
které pak při výstavbě železnice byla vbudována ještě gotická okna.

Vybavení: Pevná obuv, osobní doklady, svačina.

Upozornění: Akce se koná za každého počasí. Každý se účastní na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost.
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