
Klub českých turistů Queer

neděle 25. 3. 2012 ve spolupráci s Charlie o.s.

Povodím Botiče

Sraz: 12:30 Stanice metra C Háje (turnikety u výstupu s eskalátory)

Trasa: 10 a 15 km

Předběžný popis trasy: Od stanice metra Háje se vydáme směrem k Milíčovskému lesu, zde 
vyjdeme na vyhlídku a budeme pokračovat na zelenou turistickou značku. Po lesní cestě dojdeme 
k bývalému, dnes již rozbořeném, Fantovu mlýnu a odtud budeme pokračovat po červené turistické 
značce přes Petrovice, okolo Hostivařské nádrže podél Botiče do Hostivaře, kde bude možné se 
po 10 km odpojit na stanici Hostivařská (TRAM, BUS).

Pokračujeme podél meander Botiče pod Toulcovým dvorem k Záběhlickému zámku a rybníku 
ke stanici V Korytech (BUS), kde je po 15 km cíl.

Zajímavosti na trase: 

Hostivařská přehrada (vodní nádrž Hostivař) je přehradní nádrž na potoce Botiči 
na jihovýchodním okraji Prahy. Její vodní plocha zasahuje do městských částí Praha 11, 15 
a Praha-Petrovice. Dosahuje maximální rozlohy 42 ha a objemu 1 845 000 m³ při hladině 
v nadmořské výšce 248 m. Přehrada je dlouhá 2,5 km a široká až 400 m, její maximální hloubka je 
12 m. Je to největší vodní plocha v Praze. 

Přírodní park Botič – Milíčov je přírodní park na jihovýchodě Prahy. Byl zřízen v březnu 1984 
a spolu s PřP Říčanka je tak nejstarším pražským přírodním parkem. Rozloha je 824 ha. 
Předmětem ochrany jsou především nivy podél meandrujícího Botiče a Pitkovického potoka. 
V sousedství velkých sídlišť Jižní Město či Petrovice se tak nachází poměrně zachovalá přírodní 
kulturní krajina, která však je v posledních letech narušovaná stále se rozrůstajícími koloniemi 
rodinných domů a satelitními městečky. 

Součástí přírodního parku Botič – Milíčov jsou také přírodní památky Milíčovský les a rybníky 
a Pitkovická stráň. Uvnitř přírodního parku se nacházejí i části pražských vesnic Lipany, Benice,  
Pitkovice, Křeslice, Újezd, Kateřinky spadající do Újezda a cíp Petrovic, dvůr Milíčov spadající 
do Hájů, dále Rizova stráň spadající do Křeslic poblíž Újezda a Průhonic a Milíčovský vrch 
spadající do Újezda. 

Na PP Botič-Milíčov navazuje po proudu Botiče přírodní park Hostivař-Záběhlice.

Meandr je zákrut řeky, způsobený boční erozí – vymíláním břehů na jedné straně a usazováním 
na straně druhé. Na tvar říčních meandrů má vliv i Coriolisova síla. Rozdíl mezi prostým říčním 
zákrutem a meandrem bývá stanoven normativně, obvykle se udává, že středový úhel oblouku musí 
být větší než 180°. Břehy meandrů se nazývají jesepní (vnitřní břeh) a výsepní (vnější břeh). Někdy 
může dojít k protnutí šíje meandru a vzniku okrouhlíku. Následným zahloubením říčního koryta se 
může meandr zcela oddělit od říčního toku a vznikne mrtvé rameno řeky, meandrové jezero.



Vybavení: Pevná obuv, osobní doklady

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