sjet po zadku
holou skálu
Prokopské údolí patří k přírodně
nejzajímavějším místům v Praze a je dokonce
Evropsky

významnou

lokalitou.

Vyrazte

na odpolední vycházku, kterou je možné

cíl
•

protáhnout v celodenní výlet. Navržená
trasa měří 6 km, na celkem 7 zastaveních se
výletníci prostřednictvím her a jednoduchých

Poznat krásná místa, která máme na

aktivit seznámí s místní přírodou. Na závěr je

dosah ruky a nevíme o nich

čeká ojedinělá skalní klouzačka.

počet účastníků․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․5–15
prostředí․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․Prokopské údolí
délka․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․2,5–3 hodiny
věková skupina․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․6+
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předem
připravit

k venkovní posilovně (Zastavení 3), skalnímu tunelu
(Zastavení 4) a ohradám s kozami a ovcemi (Zastavení
5). V místě, kde silnice uhýbá doprava, se dáme rovně
pěšinkou do skal a za pár minut se ocitneme u jezírka (Zastavení 6). Poslední úsek asfaltky nás dovede

Pomůcky

k viaduktu, před nímž odbočíme po silnici doleva do

•

Pro vedoucího mapa území s vyznačenou trasou

kopce a hned po 100 metrech se dáme první (nezna-

a zastávkami (v příloze)

čenou) pěšinou vpravo. Křovím projdeme vzhůru na

Prvohorní mapa Země na tolika různobarevných

pláň a držíme se pěšinky, ze které pak opět ve křoví

papírech, kolik budeme mít skupin dětí, rozstří-

zahneme dvakrát doprava mírně dolů, až nás pěšina

haná podle stejného mustru (v příloze)

dovede ke kamenné klouzačce (Zastavení 6). Odtud

Obrázky chráněných druhů a zkamenělin (v pří-

dále pěšinkou ke hřbitovu, odkud nás již asfaltová sil-

loze)

nička zavede mezi hlubočepské domy a dolů k zastáv-

Případně svíčky a sirky

ce tramvaje a autobusu “Zlíchov”.

•

•
•

Ostatní
•

Projít si zastavení naučné stezky na webu:

Prodloužená verze: Výlet se dá podniknout již z vla-

http://www.prazskestezky.cz/dalej/d09.html

kové zastávky “Řeporyje”
Zkrácená verze: Od jezírka již nevystoupáme vzhůru,
ale dáme se dolů do Hlubočep na MHD
1. Lom Opatřilka = Červený lom

průběh
Trasa výletu (cca 6 km):
Vlaková zastávka Holyně - Červený lom
(Opatřilka) - Bývalé koupaliště (dětské hřiště) Foglarova skála - Skalní tunel - Jezírko - neznačenou
cestou vzhůru na skály - kamenná klouzačka - hřbitov
Hlubočepy - zastávka Zlíchov (tram i bus)

50.0357, 14.3530
Info:

Podrobný popis trasy:

Místo, na kterém stojíme, resp. hor-

niny pod našima nohama, byly dříve pod

Z vlakové zastávky Holyně (dvě zastávky ze

mořem! A ještě k tomu na jižní polokouli!

Smíchovského nádraží) jdeme údolím po zelené turis-

Vrstvy hornin, které vidíme, se usazovaly v pr-

tické značce k Červenému lomu (Zastavení 1). U lomu

vohorách na dně moře. Tipněte si, před kolika lety

jsou kamenná sousoší. Pokračujeme po zelené k bý-

to bylo. (Viz cedule Naučné stezky) - před 400 mili-

valému koupališti, dnes dětskému hřišti (Zastavení

ony let! Proč je tu lom? Těžil se tu vápenec - do ce-

2). Dále již po asfaltové silnici kolem Foglarovy skály

mentu. Vápencem je tvořeno celé Prokopské údolí.
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Aktivita: Hledání kousků rozstříhané devonské

3. Foglarova skála (Venkovní posilovna)

mapy světa ve skupinách – každá skupina má
svou barvu (v příloze). Úkolem je co nejrychleji najít a správně složit druhohorní mapu světa. A kdeže tenkrát byl tento vápencový masiv?
Prohlédněte si složený výsledek a vyražte dál.
2. Bývalé koupaliště

50.0391, 14.3605
Info: Přirozeně bylo celé údolí porostlé lesem, především duby, habry, jeřáby a lípami.

50.0401, 14.3665

Po dlouhý čas se tu pásly kozy a ovce, a údolí

Info: Cestou od koupaliště projdeme pod ko-

proto bylo bezlesé, ale velice bohaté na druhy

lejemi a napravo si všimneme lávky přes po-

rostlin. Ve dvacátém století hospodaření po-

tok: za ní je tzv. Foglarova skála, která odka-

stupně ustávalo a poté nastal trend umělého

zuje na dobrodružství, která v Prokopském

zalesňování, bohužel nepůvodními druhy: zde

údolí

akát a borovice černá, které likvidují bylinné

Aktivita: Kousek dál, v prostorách venkovní po-

patro, takže mnoho krásných druhů zmizelo.

silovny si zahrajeme na Rychlé šípy a Bratrstvo

Aktivita: Hra u dětského hřiště: souboj původ-

kočičí pracky: BKP chce z údolí ukrást chráněné

ních a nepůvodních druhů: kdo zvítězí? Duby

druhy rostlin i zvířat (a výhodně je prodat) a RŠ

a jeřáby versus akáty a borovice černé formou

jim tom brání. Na kartičkách vytištěné, (ev. zata-

hry Červení a bílí (Hřiště je rozdělené střední čá-

vené) obrázky chráněných druhů jsou rozmístě-

rou na dvě poloviny. Cca 2 m na každou stranu od

né v daném území, které střeží RŠ. Když RŠ chytí

střední čáry jsou vodorovné čáry pro Dubyjeřáby

zloděje z BKP, musí tento doběhnout ke kočičí

a Boroviceakáty. Ti stojí/klečí/sedí/leží/provádějí

pracce (dotknout se vzdálenějšího stromu), až

cviky a vedoucí vyvolává nepravidelně jejich jmé-

pak se může vrátit do hry. Podle chuti je možné

no. Ti, které vyvolá, rychle utíkají za okraj hřiště,

si role vystřídat.

zažíval

Foglar

se

svým

oddílem.

druzí je honí. Kolik dětí je chyceno, tolik bodů
druhé družstvo získává.
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4. Skalní tunel

nádherných druhů rostlin, které by jinak
přerostla a zahubila vysoká tráva a křoviny.
Aktivita: Zastávka s lavičkami. Vhodná třeba na
svačinu.
6. Jezírko

50.0414, 14.375
Info: Od počátku 18. století stál na kopci barokní kostel sv. Prokopa (zobrazen na naučné tabuli
u vjezdu do vojenského prostoru). Na konci 19. století se ale začal těžit vápenec, a kostel se postupně
ocitl na kraji srázu. V 60. letech 20. století už hro-

50.04181, 14.38530

zilo, že by se kostel mohl zřítit, a proto byl zbořen.

Info: Lom, opět vápencový. Jezírko vznik-

Při těžbě vápence zde vznikla asi 100me-

lo po vytěžení roku 1905. Je napájeno a od-

trová

štola

–

dodnes

zachovaný

tunel.

vodňováno

podzemní

vodou.

Oblíbené

Aktivita: Stezka odvahy: projít po jednom tu-

místo barrandovských filmařů („Muž s kože-

nelem. / Projít tunelem se svíčkou, která nesmí

nou brašnou nesmí projet“ z filmu Pelíšky)

zhasnout. / Hledat v tunelu obrázky zkamenělin

Aktivita: Odhadněte délku a šířku jezírka. Kdo

trilobitů a spol., které vedoucí předem v tunelu

má nejlepší odhad? (Délka 107 m, šířka 276 m)

rozmístí.

/Hoďte do jezírka 3 žabky. Kolikrát vám dohromady skočí?

5. Ovce a kozy

50.0412, 14.3809
Info: Díky tomu, že se na okolních kopcích pasou kozy a ovce, nezarůstají vypásané plochy křovím a může tu tak růst plno
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odkazy

7. Kamenná skluzavka

kniha Prokopské a Dalejské údolí
http://www.databazeknih.cz/knihy/prokopske-a-dalejske-udoli-240667
Stránky naučné stezky
http://www.prazskestezky.cz/dalej/d09.html

50.04554, 14.3936
Info: Vápenec je měkká hornina. I měkkým
lidským tělem se na něm vytrvalým uhlazováním dá vytvořit skvělá klouzačka. Na tvrdé žule nebo čediči by se nám to nepodařilo.
Aktivita: Konečně jsme se dočkali nejzábavnější části výletu. Kloužeme se po skále a zpíváme
„Vymyslel jsem spoustu nápadů ahů, co podporujou hloupou náladu ahů...“

Metodika vznikla v rámci projektu Příhody pražské

Aktivitu připravily

přírody realizovaného Skautským institutem, který byl

Jana Marešová, Anna Šlechtová

podpořen grantem hlavního města Prahy.
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Bělozářka liliovitá Anthericum liliago

Třemdava bílá Dictamnus albus

Kavyl Ivanův Stipa pennata

Lilie zlatohlávek Lilium martagon

Dřín obecný Cornus mas

Koniklec luční Pulsatilla pratensis

Hořeček nahořklý Gentianella amarella

Devaterník šedý Helianthemum canum

Roháč obecný Lucanus cervus

Vřetenka lesklá Bugarica nitidosa

Modrásek Meleageria daphnis

Nesytka česká Pennisetia bohemica

Stepník rudý Eresus kollari Rossi

Ještěrka zelená Lacerta viridis

Výr velký Bubo bubo

Netopýr dlouhouchý Plecotus austriacus

Cardiola consanguis Barrande

Trilobit reedops

Lilijice

Goniatit

Aulacopleura konincki

Cromus beaumonti

