
Milí turisté, předevčírem jsme absolvovali další z našich čtvrtečních výletů a byl velmi 

zdařilý, měli jsme pěkné slunečné počasí. Tentokrát jsme zamířili do Pitkovic, abychom si 
prošli naučnou stezku „Povodím Botiče“ Šli jsme podle přiložené mapky, ale začali jsme od 
konce, tedy od čísla 13. 
 

Seznam zastávek 

1. Toulcův dvůr  
2. PP Meandry Botiče  
3. Hradiště Šance na Kozinci  
4. Hostivařská přehrada  
5. Pod Kozincem  

6. Petrovice  

7. Nový most  
8. Dobrá voda  
9. Soutok  

10. Údolí Pitkovického potoka  
11. Pitkovická stráň  
12. Výhled na rekultivovanou skládku  
13. Pitkovičky  

 



Z autobusu jsme vystoupili ve stanici Hříbková. Na první zastávce (č. 13) jsme se 
dočetli, že naše trasa měří 6, 5 km a obsahuje 13 informačních tabulí a lze ji pohodlně projít 
za 3-4 hodiny. Protože nás bylo tolik, že jsme se k informační tabuli najednou nevešli, tak 
jsem předčítala pro všechny nahlas, co je v okolí zajímavého. Šli jsme po pěšině a okolo nás 
byla všude svěží zeleň. Okamžitě z nás spadly všechny starosti a začali jsme nasávat pozitivní 
energii přírody. Pak jsme došli na druhou zastávku, která byla u rozsáhlého pole s řepkou. 

Odtud jsme se dívali na rekultivovanou skládku Tingl, jejíž náročná rekultivace započala 
v roce 1982 po navezení ornice. Tedy zaplať pánbůh, že se ty skládky dají rekultivovat… 

Dále jsme došli k nejcennější lokalitě Pitkovické stráni. Díky geologické stavbě ostrohu na ní 
roste vzácná flóra, která je chráněná a je oplocená. Roste tam koniklec luční, který byl již 
odkvetlý, zbylo tam jen pár zvonečků, křivatec český a chrpa. 
 

 
 

Odkvetlý koniklec 

Odtud jsme pokračovali podél Pitkovického potoka, až jsme narazili na soutok s Botičem, kde 
byla dobře vidět erozivní činnost vody.  Dále už jsme pokračovali podél Botiče.  

 

 



Z živočichů se zde vyskytují skokan hnědý a pstruh potoční.  
Další zastávkou byla Dobrá voda, kde jsou rozvaliny Fantova mlýna a dvě retenční 

nádrže. Ty byly dost zaplněné předchozími dešti. Žáby jsme sice neviděli, ale zato jsme je 
slyšeli! Minuli jsme Petrovický jez, kde nad Botičem zůstal úplně suchý strom, takový 
samorost. Na dalším místě byly uprostřed potoka tři olše, kterým se tam očividně dařilo. 
Potom jsme podešli Nový most, před kterým byla betonová jímka. Nový most byl již zarostlý 
rumištní flórou, takže v té přírodě ani nepůsobil rušivě. Na tabuli byla flóra vyobrazena a tak 

jsme se dozvěděli, že ta hluchavky s fialovými květy není hluchavka, ale měrnice černá.  
 V Petrovicích jsme původně měli náš výlet zakončit, ale bylo tak krásně, že jsme se 
rozhodli pokračovat až na konec stezky k č. 1. Šli jsme podél Hostivařské přehrady, ve které 
bohužel díky splachu hnojiv z okolních polí rostou sinice a řasy.  
 

 
 

Cesta podél Hostivařské přehrady 

 

 



 Už bylo po jedné hodině a my měli pořádný hlad a žízeň. Mirek nám poradil, ať ještě 
chvíli vydržíme, že na trase je skvělá hospoda Karolína. A vyplatilo se. Skutečně skvělá 
stylová hospůdka s tradiční pivnicí a restaurací, českou i mezinárodní kuchyní a venkovní 
zahrádkou. Bylo tam plno, ale jeden velký kulatý stůl pro celou naši partu se našel. Na 

obrázku je ten stůl mezi barem a trámem. Každý si dal jiné jídlo, jiné pivo a všichni byli 
spokojeni. 

 

Hospůdka Karolína 

Dana Hyklová 


