
 Sraz jsme měli v metru na stanici Áčka v Kobylisích, odkud jsme pak hromadně odjeli 
autobusem č. 162 na konečnou do Dolních Chaber. Od stanice jsme při cestě nejdříve minuli 
vodní plochu, která byla součástí čističky. V této nádrži s již vyčištěnou vodou plavaly 

kachny a zahlédli jsme také letícího kormorána. Za čističkou pak začínalo Drahaňské údolí 
s Drahaňským potokem. 
 Drahaňské údolí je přírodním parkem, který se nachází nedaleko jedné ze severních 
částí Prahy, Bohnic. Celým údolím teče potok, který ústí do Vltavy. Jedná se bezesporu o 
jedno z nejkrásnějších údolí v Praze. Obdivovali jsme v něm stoleté vrby i mohutné kmeny 
stromů podél cestiček. 

 

 Ve stráni podél turistické trasy je několik málo domků a chatiček, které ani v 
nejmenším nenarušují zdejší klid a přírodu. Jen několik domků nově postavených, se do 
tohoto prostředí nehodí! 

 

 Dominantní stavbou v údolí je Drahaňský mlýn z roku 1343, který je pečlivě 
udržovaný. Okolo mlýna je dvojitý plot, který naprosto zabraňuje turistům, aby si mlýn 
prohlédli, bohužel. Museli jsme vylézt na kameny, abychom část mlýna zahlédli. 
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 Kousek dál jsme minuli hospodu „U Hastrmana“, která byla bohužel zavřená, ale na 
ceduli bylo napsáno, že je to hlavně čajovna, ve které je ale k dispozici i jiné pití.  Domky ve 

stráni byly přístupné po schodech, ale viděli jsme také domek s pozemní lanovkou, naše země 
je skutečně zemí kutilů a vynálezců.  
 Ačkoliv v lese byly různé stromy, brodili jsme se hlavně javorovým listím, které mělo 
žlutou barvu podzimu a nádherně vonělo. Toho jsme si skutečně užívali! Idylu narušovaly 
časté přelety letadel, které se snažil překokrhat místní kohout. 

 Pak jsme se vydali po modré značce, od potoka v Drahaňském údolí, nahoru směrem k 
vyhlídce Zámky. Tam jsme narazili na plynové potrubí, které se nám v tom lese pranic 

nelíbilo…  

 

 

 Když jsme došli k Vltavě, tak jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna pokračovala 
podél Vltavy k přívozu, druhá, která ještě chtěla výletit, se vydala do kopce k přírodní 
památce Zámky. 
 Přírodní památka Zámky se rozkládá mezi závěrem Kostobrdského údolí, (nebo také 
Zámecké rokle či bývalé Dynamitky) s výrazným skalnatým ostrohem, a mezi Drahaňským 
údolím. Nejcennějšími partiemi jsou tu skalky pevných proterozoických břidlic obrácené k 
jihu, na kterých rostou společenstva skalních stepí charakterizovaná stepními trávami  
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kostřavou walliskou a kostřavou přitvrdlou. Chráněné území bylo v minulosti negativně 
postiženo nevhodným zalesněním trnovníkem akátem a také tím, že louky na dně údolí 
přestaly být koseny a spásány ovcemi. Místo mezi Drahaňským údolím, Zámeckou roklí a 
údolím Vltavy bylo osídleno již v mladší době kamenné, v neolitu, v období 5000 let př.n.l.  
V pozdní době kamenné, v eneolitu, v období 2400 až 2300 let př.n.l., zde sídlil lid kultury 
řivnáčské. Hradiště bylo od pátého století př.n.l. (halštatská a laténská doba) až do devátého 
století našeho letopočtu téměř nepřetržitě osídleno. Největšího rozkvětu osídlení zde bylo 
dosaženo Slovany v 9. století n.l. Hradiště je chráněnou archeologickou památkou první 
kategorie.  

 V chráněném území Zámky je lom, ve kterém byly těženy načervenalé vyvřelé 
horniny - dioritové porfyrity, jejichž žíla zde proniká černošedými pevnými proterozoickými 
břidlicemi, které se usadily na dně moře před více než 640 miliony let. Vyskytuje se zde 

přísně chráněný křivatec český, chráněná tařice skalní, koniklec luční a některé druhy 
světlomilných rostlin ve společenstvu se stepními travami kostřavou walliskou a kostřavou 
přitvrdlou.  
 Tato lokalita je cenná nejenom z přírodovědného hlediska (zachovalá stepní 
společenstva s mnoha ohroženými druhy rostlin a živočichů), ale také z pohledu archeologa. 

Na plošině skály stálo výšinné hradiště z období řivnáčské kultury (eneolit). Lokalita byla 
osídlena v době bronzové a raně slovanské. Můžeme zde vidět dosud zachované valy. 
 Roku 1868 byla v bohnické části Zámky v Zámecké rokli na konci údolí Čimického 
potoka, daleko od civilizace a blízko říční dopravě, založena hamburskou společností Alfred 
Nobel a spol. první a zároveň poslední továrna na dynamit v Čechách. Provoz byl zahájen 
roku 1870 za osobního dohledu Alfreda Nobela. Výrobky byly dodávány důlním podnikům a 
vojenské správě, později se zde vyráběly průmyslové trhaviny astralit a chloratit. Roku 1923 
byla z dynamitky udělána muniční továrna. Po ukončení výroby objekty převzal podnik 
Řempo. V současnosti slouží některé objekty jako sklady, zbytek není nijak využíván a rychle 
chátrá. V areálu se dodnes nachází tři opuštěné stavby. Dominantou dynamitky je 23 metrů 
vysoký zděný komín s oktagonálním odstavcem a ozdobnou hlavou. 

 

 Kolem zahrádkářské kolonie, bohnické léčebny,  kostelíčka, kde právě vyzváněly 
zvony poledne, jsme došli na autobus, který nás odvezl na metro. 

          Dana Hyklová 

 


