Na Bílou skálu v Praze s přihlédnutím k botanické zahradě v Troje
V sobotu 18. 3. 2017 jsme se probudili do deštivého a větrného rána. Být slunečný den, asi bychom
s nadějí pomysleli, že na náš výlet do Prahy na PP Bílá skála se sejde hojně lidí. Bohužel v nepříznivém
počasí počet účastníků vždycky klesá tak, jako kdyby nastalo úplné řádění živlů. A tak jsme před půl
osmou s manželkou osaměle postávali na autobusovém nádraží a pozorovali hejnka vrabců
domácích, kteří zde mají díky keřům a porostu popínavých keřů biotop pro lepší život. Přitom nejde
na vrabce pohlížet jen jako na užírače obilí, zrna nebo jiného zobu ostatním ptákům, ale také jako na
tvora, který v době krmení mladých ptáčat sbírá hmyz. Tedy označeno člověkem, stává se ptákem
užitečným. Že stavy vrabců klesají, to už se také leckde v knihách a na přednáškách objeví.
Strakonické autobusové nádraží je v ranních hodinách tím místem, kde je možno zajímavě tohoto
"nezajímavého" tvora pozorovat. Čas nám utekl a veřejnost se dostavila, i když při konečném počtu
pouhých tří účastníků se o hojnosti opravdu mluvit nemohlo. Byla to škoda i proto, že kromě pečlivé
přípravy naší se na plánování cesty podílely naše spřízněné duše z pražské ZO ČSOP Křivatec a také je
to stálo hodně úsilí a času (za což jim patří náš vděk).
Cesta do Prahy autobusem uběhla rychle. K pozorování bylo ledacos. Ponejvíce káně lesní, poštolka
obecná, u rybníků volavka popelavá a hojnost srnčí zvěře. Naši cestu jsme zahájili koupením
zpátečních místenek, neboť dnes už se v autobusech na
slušnost nehraje a žena či starší člověk si nesedne, i kdyby
si nohu vymkl. Cesta metrem na zastávku Holešovického
nádraží uběhla rychle a stanici autobusu č. 201 se směrem
zastávka Kuchyňka jsme našli také snadno. Skrze areál
MFF UK jsme se dostali pod úpatí PP Bílá skála. Náběh
vrchu na jeho vrchol je lemován z jižní strany
zahrádkářskou kolonií, která bohužel nasedá na zřejmě
divokou skládku, hyzdící zajímavé prostředí. Mezi
odpadky, zbytky elektroniky, hadry a plastem jsme viděli
bohaté trsy čemeřice zelené, sněženky podsněžníku a ze
zahrádky uteklé pažitky. Zajímavé byly malé rostlinky
cesmíny.
Okolo zmíněné kolonie jsme vystoupili na hřeben
chráněného území (přírodní památka Bílá skála), které je
v současné době zbavováno náletových dřevin. Ponechány
Čemeřice zelená pod PP Bílá Skála
jsou silnější jedinci dubu letního. Ten nyní tvoří převážnou
část porostu. Občas se objeví mezi duby nějaký ovocný
strom, ale půdní humus je určován především rozpadem dubových listů. Při pokusu najít nějaké
zajímavé půdní živočichy byl výsledek malý. Hlemýžď zahradní, páskovka cf., plamatka lesní a žížala
mléčná. Ale PP Bílá skála je hlavně zajímavá jako geologická památka a její jižní svahy svítí do dálky
žlutou, okrovou, růžovou a načervenalou barvou, kterou způsobují ordovické křemence a tmavá
místa jsou zastoupena břidlicemi. Vše je promíseno hnědou půdou, tvořící jazyky vybíhající mezi
obnažené skalní útvary. Na nich bylo možno, kromě vyrážejícího rozchodníku velkého, najít listové
růžice jestřábníků nebo malé trsy kostřav. Níže pod vrcholem jsem zaznamenal chodníčky srnčí zvěře,
která má svou stezku vychozenu od začátku chráněného území kamsi pod Bulovku a možná dále.
Silnic jí netřeba. Ptačí osazenstvo bylo zastoupeno běžnými druhy - kosem černým, sýkorou
koňadrou, pěnkavou obecnou a strakou obecnou. Cesta na vrchol se vine úzkými pěšinami s výchozy
na vyhlídku do centra Prahy. Takže jsme kromě holešovického přístavu viděli panorama s žižkovskou

věží, Vyšehradem, Pražským hradem nebo Stromovkou. Každý si něco vybral. Připomněli jsme si také
Eduarda Štorcha a jeho Lovce mamutů, protože část děje
této knihy se odehrává právě zde.
Cestu z vrcholu jsme zvolili jinudy než původní a vydali se
po krátkém rozhodnutí k botanické zahradě v Troji.
Sestup ulicí Na Truhlářce, přes rušnou dálnici - a ocitli
jsme se pod zahradnickou kolonií. Zde, mezi domy, kde se
klubaly první jarní květiny a také vlaštovičník, jsme potkali
skupinu mladých žen se známými pytli, které používáme
na sběr odpadu i my, a to při akci Ukliďme svět. Během
krátkého povídání o vznikajících komunitních zahradách
Kuchyňka (viz zde), kde má být i zahradní MŠ, jsme jim
pomohli nějaký ten pražský odpadek sebrat a s přáním
všeho dobrého jsme vyrazili na lokalitu Jablůňka. Ta se
nachází mezi zahrádkami, staršími vilami, ale i
novodobými staveními. Byl to zajímavý pohled na místa,
která jsou také pražská, ale zase jiná, než je člověk
Pohled z PP Bílá skála na Vltavu
mimopražský zvyklý. Cesta k Tróji by se zdála obtížnou
bez použití veřejných dopravních prostředků, ale není
tomu tak. Křemencem krásně vyskládanou ulici s přiléhavým názvem Na Dlážděnce jsme se dostali na
křižovatku Trojské ulice. Vcelku by se dalo říci, že nic přírodně zajímavého - ale již po několika
minutách jsme měli možnost vidět mezi vilami přebíhající veverku obecnou, rezavou formu. Po pravé
straně jsme brzy spatřili kapli sv. Kláry, podetkanou vinicemi. Protože jsme přece jen ve vlhku a
chladnu mírně prokřehli, následovalo krátké zastavení v restauraci U Lišků. A pak již dál k botanické
zahradě. Naším cílem bylo navštívit skleník Fata Morgana, ale zájem lidí o tam probíhající výstavu
orchidejí byl mohutný, což obnášelo skoro 100 m dlouhou frontu před vchodem. Tak jsme zvolili
prohlídku botanické zahrady venkovní a nebyli jsme, tuším, ochuzeni. Po valounovité cestě
z původních nánosů jsme došli k malé vstupní bráně a prošli k prvním rostlinám kvetoucím na
záhonech. Byly zde ladoňky, krokusy, šafrán a mezi nimi barevné ulity páskovky hajní.
Také nás zaujaly stromy, které byly třeba hned ze začátku zastoupeny pěkným exemplářem cedru
libanonského s několika viditelnými šiškami. Kousek od něj bylo možno procvičit poznávání cypřišků
hrachonosného a tupolistého. Nebo okouknout vyleštěné nerosty a horniny, zkamenělé dřevo či
ztepilou jedli španělskou s krátkými, kartáčovitě rozloženými jehlicemi. Zajímavé bylo srovnání
jalovců, čínského a virginského. O kousek dál jsme se potěšili modřínem japonským s nádhernými,
dekorativními šiškami. Potkal jsem tam také svého známého ze Smíchova, pazerav sbíhavý
(cedrovitý). U kaple sv. Kláry jsme se potěšili pohledem na zámek v Troji a na pěkně rostlou,
neprořezávanou jabloň. Dále jsme pokračovali po cestičce s pohledem na metasekvoje čínské.
Zajímavostí byl keř rojovníku grónského, vřesů a šíchy černé. Potkali jsme také ze Strakonic známou
břízu papírovou a metasekvoj čínskou. Potom ženy objevily slibovanou japonskou zahradu
s nádhernou, okolí romantizující borovicí uprostřed. Níže jsme pohlédli na kvetoucí vilín, dřín obecný,
šácholan nebo lístky vystrkující půvabný lískovec. Zajímavá byla kolekce javorů, které snad ani
neznám. Pro ornitology zde bylo k nahlédnutí připraveno seskupení vhodných a nevhodných ptačích
budek. Silnější vítr a drobný déšť nás zahnal do lesíka na vrcholku, kde jsme prošli mezi velkými
kameny. Tady jsme pozorovali vychlazeného střevlíka fialového a hejnko holubů hřivnáčů. A pak zase
zpět, k mokřadu se jmenovkami zalezlých rosnatek a zarudlých „krků“ masožravých láčkovek. Za ním
jsme okoukli exemplář smrku východního, kdysi se vyskytujícího i ve Strakonicích. Na padlém kmeni
jsme našli houbu outkovku pestrou, černorosol a trámovku.

Pomalu se blížil čas návratu, a tak mezi železnými skelety bizarních zvířat jsme s nahlédnutím na malé
jezírko s figurínou skokana a borovici osinatou, která je k vidění i v našem městě, sestoupili zpět za
plot botanické zahrady do civilizované Troje. Cestu zpět k nádraží jsme zvolili podél řeky Vltavy. Hned
při příchodu k ní jsme
vyrušili malou lasici
kolčavu, což bylo
pěkné
rozloučení
s Trojou.
Pokud
nevezmeme zavděk
přelety
racků
chechtavých
nebo
kormoránů velkých.
Nebo
halasem
juchajících lidiček na
jakési pouťové atrakci
umístěné za řekou.
Cesta
k nádraží
Holešovice
trvala
chviličku. Rádi jsme
přešli přes nový most
a pak už zbylo jen
V botanické zahradě …
metro a konečná
zastávka Anděl. Cesta
do Strakonic uběhla rychle. Přijeli jsme s vědomím, že máme za sebou hezký výlet a také, že máme
povinnosti, neboť druhým dnem probíhal tah žab. Naštěstí za nás „službu“ na silnici vykonal někdo
jiný. Snad jsme si to i zasloužili, protože v pátek jsme počítali ptačí dravce na trase dlouhé 10 km a
v neděli jsme už byli opět u žab na silnici u Nebřehovic. Co jsme si příjemného užili, jsme asi i zaplatili.
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