
Klub českých turistů Queer

sobota 25. 2. 2012 ve spolupráci s Charlie o.s.

Levý Hradec – Roztoky - Suchdol

Sraz: 12:00 - Dejvická - Metro A – 
výstup směr BUS Suchdol

Trasa: 4, 8 a 15 km

Popis  trasy:  Společně  vyrazíme 
autobusem  340  (odjezd  12:20 
z Dejvické) na  Levý Hradec. Zde si 
uděláme  drobnou  odbočku 
na vyhlídku, kde se nachází i první 
křesťanský kostel v Čechách. Odtud 
vyrazíme  po  zelené  turistické 
značce přes stanici přívozu Roztoky 
– Klecánky do Roztok (4 km). Zde je 
první  únikový  bod –  vlak, 
či autobusy  do  Prahy.  Kousek 
za nádražím se nachází  i  zámek se 
Středočeským  muzeem (nyní 
je muzeum pro veřejnost  uzavřeno, 
zámecký areál přístupný je), který si 
určitě  (alespoň  zvenčí) 
prohlédneme.  Dál  budeme 
pokračovat  po  žluté  turistické 
značce  přírodní  rezervací  Roztocký 
háj  -  Tiché  údolí.  Po  příchodu 
na okraj  Suchdol opustíme  značku 
a vydáme  se  nenápadnou  cestou 
na jednu  zapadlou,  zato  krásnou 
vyhlídku,  kterou  zná  málokdo 
a může  sloužit  i  jako  doporučení, 
kam vzít někoho na rande, až bude 
hezky.  Zde  je  výhled  na  Vltavu, 
železniční trať a protější břeh – na  
sídliště  Čimice a  Bohnice.  Vrátíme 
se  na  ŽTZ  a  dojdeme  na  její 
konečnou  ke  stanici  autobusů 
Kamýcká (8 km).

V případě zájmu je možné pokračovat dál přes  Lysolaje (uvidíme  Zázračnou studánku – pramen 
Lysolajského potoka), Babu (zřícenina a vyhlídka) zpět do Dejvic na Vítězné náměstí (15 km).

Zajímavosti na trase
Levý Hradec leží  na území města  Roztok, konkrétně v části  zvané  Žalov. Jedná se o první 

křesťanský kostel  v  Čechách,  založený prvním historicky doloženým přemyslovským knížetem 
Bořivojem v  osmdesátých letech 9. století. Zaujímá významné místo v počátcích vytváření raně 



středověkého českého státu. Z původního kostela z Bořivojovy doby se zachovaly pouze základy 
rotundy pod podlahou dnešního kostela.  Kostel  byl  pak v gotické a  renesanční  době několikrát 
rozšiřován  a  upravován,  důkladné  celkové  rekonstrukce  se  kostel  dočkal  v  letech  1939-1940 
a četných oprav v posledním desetiletí kdy byly také restaurovány fresky z konce 14. století. První 
levohradeckou mši ve svobodném státě celebroval pražský biskup Josef Lebeda a mezi hosty byl 
i prezident Václav Havel.

Zámek Roztoky vyrostl v místech někdejší tvrze románské stavby z 1. pol. 13. století. Půdorys 
této  stavby  je  vyznačen  v  dlažbě  na  nádvoří.  Jednalo  se  o  mohutnou  obytnou  věž  stojící 
na čtvercovém půdorysu, chráněna byla pásem hradební zdi, kterou doplňoval dodnes značně široký 
vodní příkop. Ve 2. pol. 14. století byla rozšířena o palác se dvěma věžemi a kaplí. Při renesanční  
přestavbě věže zanikly. V 17. a 18. stol se tvrz postupně změnila v barokní zámek, který je dnes  
zajímavou  směsicí  slohů.  Převažuje  zde  renesance  doplněná  řadou  starších  gotických  prvků  - 
krakorci,  lomenými  oblouky  oken,  římsami,  portálky  a  především  arkýřovou  kaplí.  Původní 
obranný charakter  dokládají  ještě  dnes  dochované  hluboké  zděné  příkopy.  Od roku  1957 sídlí 
v zámku středočeské oblastní muzeum. Instalaci sbírek předcházela rozsáhlá rekonstrukce zpustlého 
areálu. Zámek je přístupný veřejnosti. V jedné z místnosti na zámku je umístěna pamětní síň české 
malířky  Zdeňky  Braunerové,  jejíž  rodina  pocházela  z  bývalého  Braunerova  mlýna  (dnes  sídlo 
vedení muzea).

Přírodní  rezervace Roztocký  háj  -  Tiché  údolí byla  vyhlášena  roku 1951 a  nachází  se 
u obce Roztoky.  Důvodem  ochrany  je  krajinářsky  velmi  hodnotné  území,  smíšené  porosty, 
teplomilná společenstva, výchozy skal.

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 vybudována ještě gotická 
okna.  Západně  od  zříceniny  byla  ve  20.  letech  20.  století  postavena vilová  čtvrť  Baba.  Skály 
ostrohu jsou chráněny jako přírodní památka Baba.

Vybavení: Pevná obuv, teplé oblečení a osobní doklady. Autobusem pojedeme do prvního pásma – 
u řidiče bude vybíráno jízdné, pokud dané pásmo nemáte předplaceno. Počítejte s cca 12 – 18 Kč.

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