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Byla to pÅ¯lka dubna, kdyÅ¾ mi deeres poslala tenhle hezký Ä•lánek &ndash; o tom, Å¾e na západ od Prahy skály rozkvetly
Å¾lutými kytiÄ•kami, skromnou taÅ™icí skalní, a Å™eÄ•eno slovy básníka &bdquo; ...je Ä•as, kdy zlato taÅ™ic se skal stéká....&
také rozkvétaly tÅ™e&scaron;nÄ› a v pÅ™írodních chránÄ›ných lokalitách se objevily trsy vzácného hlaváÄ•ku jarního.

ÄŒlánek jsem dostala a &ndash; jak se Å™ekne slu&scaron;nÄ› &bdquo;zabordelila&ldquo;? No, to si slu&scaron;nÄ›j&scaron;
výraz nezaslouÅ¾í... TakÅ¾e radÄ›ji uÅ¾ dám slovo na&scaron;í &bdquo;deeres&ldquo;:
Ta místa jsou západnÄ› od Prahy
tÅ™i. PP Kovárské stránÄ›, PP Máslovická stráÅˆ a PP KopeÄ• u Odolene Vody. VÄ›t&scaron;inou tak na stÅ™ídaÄ•ku na jaÅ™
nav&scaron;tívím alespoÅˆ jednu z nich. Pro obyvatele hlavního mÄ›sta a blízkého okolí to je hezký výlet za kytiÄ•kami na víkend
Je jenom na nich, jak to pojmou. Kolo, vlak, autobus, mohou si vybrat.

1) Pokud nechcete moc chodit, tak tu je nÄ›kdej&scaron;í sopka, rezervace KopeÄ•, autobusem do Odolene Vody a
pÄ›&scaron;ky to je uÅ¾ jenom kousek na takové mini kozí hÅ™bety a s krásnými výhledy do kraje na sopky StÅ™edohoÅ™í, Å
Odolené Vody s kostelem. Za pokoukání stojí i stará Ä•ást obce KopeÄ• s kostelem. (PÅ™írodní rezervace byla
vyhlá&scaron;ena roku 1946. DÅ¯vodem ochrany jsou stepní porosty. Rezervaci tvoÅ™í dva pahorky sopeÄ•ného pÅ¯vodu s
názvy Homolka a Dlouhý vrch. Z dal&scaron;ích zajímavých a vzácných rostlin je tÅ™eba lipnice bádenská, která zde byla
pozorována pÅ™ed nÄ›kolika lety. )

2) Pro výletníky, kteÅ™í si chtÄ›jí prohlédnout trosky OkoÅ™e, tu je autobus Ä•íslo 350, který jede z Dejvic z KulaÅ¥áku. V
na koneÄ•né a cestou po Ä•ervené turistické znaÄ•ce dojdou k vysokému viaduktu u Nového Mlýna (ten kdysi vlastnila
Ljuba Hermanová; tedy ne viadukt, ale mlejn), tam se napojí k Zákolanskému potoku a stále po Ä•ervené znaÄ•ce
dojdou k dal&scaron;ímu viaduktu na rozcestí. NahoÅ™e vpravo jsou PP Kovárské stránÄ› a po prohlídce, kdyÅ¾ sejdou zpÄ›t,
tak je dvojí moÅ¾nost. Po zelené dojít do Kovár, poÄ•kat na vlak a dojet do Kralup a s pÅ™estupem do Prahy.
3)
ZdatnÄ›j&scaron;í turisté, budou pokraÄ•ovat po Ä•ervené pÅ™es BudeÄ• do Zákolan a tam uÅ¾ toho nejspí&scaron; budou mí
akorát a také vezmou zavdÄ›k vlakem.(Pro významné zastoupení teplomilných spoleÄ•enstev s Å™adou zajímavých a ohroÅ¾e
druhÅ¯ byly Kovárské stránÄ› v roce 1987 vyhlá&scaron;eny jako zvlá&scaron;tÄ› chránÄ›né území v kategorii pÅ™írodní
památka. PÅ™edmÄ›tem ochrany jsou suchomilná spoleÄ•enstva výslunných travnatých a kÅ™ovinatých strání do znaÄ•né mír
minulosti ovlivnÄ›ná lidskou Ä•inností (území bylo vyuÅ¾íváno jako kosená louka, Ä•ást ploch byla slouÅ¾ila jako pastvina a
také orána), na tyto plochy jsou vázány nejzajímavÄ›j&scaron;í druhy. Z nich lze jmenovat pÅ™edev&scaron;ím brzy zjara
kvetoucí hlaváÄ•ek jarní , prvosenku jarní a pozdÄ›ji na jaÅ™e kvetoucí kozinec rakouský.) Povídání o OkoÅ™i, BudÄ•i a
Zákolanech zámÄ›rnÄ› vynechávám, zvÄ›daví zájemci najdou v&scaron;echno na internetu. 4) A nejlep&scaron;í
nakonec. To je výlet, který se dá absolvovat i s prcky. KolaÅ™i mohou vyjet po pravém bÅ™ehu Vltavy z Troje aÅ¾ do Dolan.
Nebo vlakem do Kralup a vzít to opaÄ•ným smÄ›rem, na druhou stranu pÅ™es Å™eku a podél Vltavy, kolem nikdy nedostavÄ›n
zámku v ChvatÄ›rubech aÅ¾ k rozcestí pÅ™ed Dolanským jezem. 5) A pokud byste chtÄ›li jet s men&scaron;ími dÄ›tmi, ta
lze. Z Prahy, nejspí&scaron;e z MasaryÄ•ky, vlakem do LibÄ•ic. Tam popojdete ve smÄ›ru jízdy na LibÄ•ický pÅ™ívoz, nakrmíte
kachny zbytky svaÄ•iny, lodí pÅ™ekonáte Å™eku a poÅ™ád po proudu Å™eky dojdete k jezu v Dolanech. Kousek za jezem, aÅ
správní budovou jezu, narazíte na cestu vpravo nahoru. Cestu poznáte podle toho, Å¾e na její pravé stranÄ› je zahrada s
Ä•ernými Ä•uníky (letos za nÄ› neruÄ•ím, ale bývají tam kaÅ¾dý rok) a na levé stranÄ› nejspí&scaron; uvidíte konÄ›&hellip; Vys
nahoru nad chaty, poslední je dÅ™evÄ›ná kadibudka a chatka a pak je vidlice tÅ™í cest - jednou jste pÅ™i&scaron;li, dal&scaro
dvÄ› vedou doprava a ta horní je ta správná.

Skouknete a nafotíte hlaváÄ•ky, vystoupáte je&scaron;tÄ› kousek vý&scaron;e a proti proudu Vltavy dojdete do Máslovic.
A jestli je víkend, mÅ¯Å¾ete nav&scaron;tívit i Muzeum másla. Krásná je potom cesta dolÅ¯ k pÅ™ívozu nauÄ•nou stezkou.
Není chybou se do Muzea másla podívat i nÄ›kdy pÅ™ed Vánoci. To tam mají vystavený máslový Betlém, který upatlali místní
obyvatelé, docela srandovní a vÅ¾dy tam mají je&scaron;tÄ› nÄ›jakou hezkou výstavu, která se týká vánoÄ•ních svátkÅ¯.
Naposledy to byly Pravoslavné Vánoce.
(PÅ™írodní rezervace byla vyhlá&scaron;ena v roce 1999. Na skalních srázech se nacházejí zajímavé ukázky
chránÄ›ných a Ä•asto i ohroÅ¾ených druhÅ¯ rostlin. Rezervací prochází i tzv. Máslovická stezka, která zaÄ•íná u obce
Máslovice a klesá do údolí Vltavina, kde konÄ•í u pÅ™ívozu. Na stezce nalezneme nÄ›kolik zajímavých dÅ™evÄ›ných pÅ™edm
pÅ™írodní tématikou. SouÄ•ástí Máslovické stezky je i tzv. Palouk, který je vybaven taktéÅ¾ nÄ›kolika dÅ™evÄ›nými prvky s
pÅ™írodními námÄ›ty a toto místo je také Ä•asto vyuÅ¾íváno rodinami s dÄ›tmi pro výlety do okolí Máslovic. NauÄ•ná stezka
Máslovická stráÅˆ, byla otevÅ™ena na podzim roku 2003. Délkou dosahuje 1,2 km a nalezneme zde 13 zastavení. Jedná
se o Máslovický pÅ™ívoz, dokládaný jiÅ¾ v roce 1557 pÅ™i mlýnÄ›, letní sídlo dra. Julia Grégra &ndash; neboli pÅ¯vodní Máslo
mlýn, Výzkumný ústav vÄ•elaÅ™ský v Máslovicích &ndash; Dole, Objímací strom, kapliÄ•ka, kukaÄ•ka a laviÄ•ka, orchidej, houp
ptaÄ•í strom, nauÄ•ná chý&scaron;e, kameny, kompas a muzeum másla v Máslovicích.)

A protoÅ¾e uÅ¾ mne nebaví hrabat dal&scaron;í fotografie, mám jich nÄ›jak moc, tak jenom pÅ™ikládám mapy PP
Kovárské stránÄ›, PP KopeÄ• a jedny hezké trsy hlaváÄ•kÅ¯.
Tak pokud se pro výlet rozhodnete, pÅ™eju vám
neopuchýÅ™ované nohy a pÄ›kné poÄ•así. DEERES
http://www.kudlanka.cz
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