
                                         Tak trochu v blátě utopená vycházka. 
 

     Pro naší čtvrteční vycházku předpověď počasí nezklamala. Vyplnila se do puntíku. 
Téměř celé dva dny předem vytrvale pršelo. Chtěli jsme tentokrát projít rozsáhlé území 
na západním okraji Prahy, mezi Dubčí, Dolními Měcholupy a Štěrboholy. Je to prostor ze 
kterého je postupně, kousek po kousku zabíráno pro různá skladová a obchodní centra, 
skládky nejrůznějších materiálů i bytovou výstavbu. V důsledku toho mizí poslední pole, 
louky a končí i zahrádkářské kolonie.  
 

      Autobusem jsme se přepravili do středu Dubče, ta je již od přelomu tisíciletí součásti 
Prahy, stejně jako zmíněné další dvě obce. Moderní komplex s občanskou vybaveností se 
nedá přehlédnout, stejně jako park s posilovacími stroji. Cesta parkem a přilehlou ulicí 
k zahrádkářské kolonii která ohraničuje toto ohrožené území,  byla poslední pěkně suchá. 
K zahrádkářské osadě s příznačným názvem Slatiny, to bylo přes pole již horší. Přesto, že 
od minulého večera již nepršelo, tak místní bahýnko, pokud nezmrzne vydrží nejspíše až 
do vánoc.                Nevzdali jsme to a opatrně pokračujeme dále. 
 

     

        Ani cesta mezi zahrádkami nebyla o mnoho lepší. Tady jsme však trochu zalitovali 
jak někteří zahrádkáři postupně končí a nechávají své pozemky na pospas, na rozdíl od 
těch nejvytrvalejších, kteří budou bojovat do poslední chvíle než přijedou bagry. Pečlivě 
obhospodařují, a asi píší petice a shánějí podpisy, jako to v obdobných případech bývá. 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Na konci zahrádkářské kolonie  v prostoru mezi zmíněnými obcemi je  veliký rybník 
Slatina. Patří rybářskému svazu Rokytka a nyní je částečně vypouštěn. Ve své mělké 
části přechází v mokřiny, chráněné území pro vodní ptactvo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Cestou kolem rybníka jsme se definitivně zbavili rozblácených polních cest. Je to 

také vhodné místo ke krátkému zastavení. I když stojíme na rovině, otvírá se zde 
zajímavý pohled na severní pražské části a daleko  
na západě na obchodní centra s dominantní 
spalovnou v Malešicích.  Slatinou protéká 
Hostavický potok. Jeho pečlivě zregulovaný tok, již 
vzal dávno za své , zarostl divokou vegetací a 
připomíná venkovský potok v přirozené krajině. 
Úzká asfaltová pěšina podle něj je součástí 
cyklostezky sever-jih. Ta nabízí pěknou a 
pohodlnou procházku, lemovanou malými lesíky, 
rákosím a bohužel i sem tam nějakým  nepořádkem.  
 

       Na okraji Dolních Měcholup nám Hostavický 
potok zmizel přímo před očima do podzemí. Zato se přihlásila civilizace, na jedné straně 
Kutnohorské ulice betonárka a nejrůznější sklady, na druhé sice poměrně pěkné, 

vznikající sídliště, v nemožně hlučném prostředí. Dokonale nás pobavil také jeho název 
Malý háj. Daleko široko žádný strom, jenom trochu náletového křoví. Prošli jsme tímto 
malým sídlištěm vlastně do  cíle  naší cesty, parku Hrušov na okraji Štěrbohol. 
 

      Ani se nechtělo věřit že to co jsme viděli na obzoru od rybníka Slatina, je nyní přímo 
před námi. Z vrcholu parku máme přímo před očima Obchodní centrum Štěrboholy a 
hned za ním Malešickou spalovnu. Vlastně továrnu na likvidaci 80 % všeho komunálního 
odpadu z Prahy a okolí. Jedná se o ekologickou stavbu, která pomocí filtrů vypadajících 
jako včelí plásty, přeměňuje škodlivé dioxiny, vznikající při spalování na méně škodlivé 
látky, stejnou technologií jako používají podobná zařízení v Japonsku.  

 

 



      Výstavba tohoto monstra stála kolem 3 miliard korun a stejně jako jiné velké stavby u 
nás,  čelí z nejrůznějších důvodů kritice. Velkou zajímavostí této stavby je její komín, je 
téměř třikrát tak vysoký jako Petřínská rozhledna, měří 180 metrů a je odlitý z betonu. 

U jeho vrcholu je po dohodě s ornitology umístěna budka pro zahnízdění Sokola 
stěhovavého.                                                                                                                                         
 

       Tak vysoký komín je v Praze teprve druhé místo kde by 
tento krásný dravec mohl hnízdit, díky absolutnímu klidu.                      

                                                                                                                   

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Také park Hrušov na jehož vrcholu stojíme stojí za zmínku. Je to vlastně památné 
místo, kde v 18.století v bitvě U Štěrbohol padlo nebo bylo zraněno tisíce vojáků.  A 

nebyli to v tehdejší době jenom vojáci ale i velitelé, maršálové. Park Hrušov byl upraven 

na místě bývalé skládky a památným událostem věnuje velkou informační tabuli s 
celou historií této bitvy. Tu nám Marie přečetla, a tak jsme zase o něco chytřejší. 

                                                                               

        Na snímcích z parku je vidět že teprve čeká až vzroste 
vysazená zeleň. Po úpravách je toto místo jistě lepší než 
bývalá skládka, jestli si také získá své návštěvníky je ale 
otázka. Svým umístěním přímo u výpadové silnice z Prahy a 

rušné křižovatky do obchodních center, se rozhodně 
nezařadí mezi oblíbená místa odpočinku a sportování. Nebýt 
světelných semaforů, bylo by možné se sem dostat jenom 
s nasazením vlastního života. 
 

        Na druhou stranu je zde výhodou výborná doprava 
V parku jsme se rozloučili, když jsme již dávno poztráceli 
z bot bahýnko z polí a již tradičně autobusem se přepravili 
k metru.  

                      20. listopadu 2014. kronika Mirek  

                                                a některé fotky Jarmila.                           


