
Z Jenerálky Tichou i Divokou Šárkou 

 

V poměrně pěkném lednovém počasí jsme vystoupili z autobusu v Jenerálce, malé 
obci před rozhraním Tiché a Divoké Šárky. Obec získala své jméno podle malebného 

zámečku Jenerálka, postaveného v klasicistním stylu řeholníky ze Strahovského kláštera 
v osmnáctém století. 

Zámeček po dramatických změnách, když byl téměř na zbourání, nakonec prošel 
důkladnou rekonstrukcí, na kterou sehnala finanční prostředky baptistická církev 
v Americe i v Evropě. Celý areál nyní slouží jako školicí baptistické centrum, vysoká 
škola teologie, hotel a hostel a je ozdobou začátku naučné stezky, mířící proti proudu 
Šáreckého potoka do Tiché a dále Divoké Šárky. 

Celé toto území je geologicky velmi vzácné, a proto také chráněné. První nálezy 
zkamenělin objevili právě strahovští řeholníci při hloubení sklepů pod zámečkem. 
V současnosti je okolí zámečku protkáno podzemními chodbami dlouhými stovky metrů, 

s povětšinou důmyslně zamaskovanými vchody. 
Naše putování údolím Tiché Šárky začíná právě u vchodu do jedné z mála chodeb 

ústících na povrchu, hned vedle jednoho z bývalých třešňových sadů. Staré zetlelé 

třešňové kmeny jsou zde při naučné stezce ponechány až do svého rozpadu a slouží jako 
nutná biologická záchrana, jednoho z největších a nejhezčích brouků, žijících na území 
Prahy, krasce třešňového. 
 krasec třešňový svahy při naučné stezce zarůstají divokým porostem 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodovědná naučná stezka a stejně i naše turistická skupina se stále drží 
Šáreckého potoka se zachovalým biotopem meandrů, míjíme bývalou kavárnu Vízerka, 
usedlost Želivka, Čertův mlýn a postupně se před námi mění Tichá Šárka na Divokou. 

Ve výšce nad našimi hlavami nad skalní rozsedlinou vzniklo již před první 
světovou válkou přírodní divadlo pro 8 až 10 tisíc diváků, s vynikající akustikou. Byla to 
vlastně další scéna Národního divadla. Jednoznačně zde nejhranější byla Prodaná 
nevěsta. Někteří z nás si tento zážitek již několikrát vychutnali. 

Dále míjíme Čertův mlýn a je zde další poměrně stará zajímavost, v současnosti 

krásně upravené a udržované koupaliště mezi skalami. Také zde si někteří zavzpomínali  
na časté návštěvy, přestože teplota Šáreckého potoka, na kterém koupaliště leží, 
připomíná spíše Severní ledový oceán než českou kotlinu. 
 



Za koupalištěm se otvírá pohled na nejzajímavější, ale také nejcennější šárecké 
území, zvláštní skalní masivy, ve kterých je možné při trošce představivosti vidět třeba 
profily obličejů nebo obrysy z říše zvířat. 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přibližně na pátém kilometru našeho pochoďáku vstupujeme do nejvyššího 
skalního útvaru, do soutěsky Džbán. Ta patří mezi malé přírodní klenoty Prahy. 

V různých ročních obdobích zde lze spatřit chráněné 

vzácné zástupce horské i stepní fauny. 
A proti obloze ty nejzdatnější a nejodvážnější 

turisty, pohybující se po vrcholcích skal. 
Nám ale pro tentokrát stačil průchod skalami, na 

dalším kilometru se již přece jenom začínala 
projevovat únava a náš třináctičlenný peloton se 

poněkud roztáhl.   

 

 

Je to pochopitelné, vždyť 
mezi námi je skoro dvacetiletý 
věkový rozdíl a musíme počítat 
s těmi nejpomalejšími. 

Zvládli jsme tedy i poslední 
stoupání od koupaliště Džbán do 
Liboce a na stanici  tramvají se 
rozloučili. 

Myslím, že více než 
šestikilometrový pochod byl 
docela slušný sportovní výkon. 
                                                                                     

Všechny Vás zdraví Mirek. 

 


