Bohnický potok
Aktualizovaný popis trasy podél Bohnického potoka, stav k 8/2009 (součást aplikace Po Praze podél potoků).

TRASA ČÍSLO: 28
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Tento popis zachycuje stav k srpnu 2009.
Stav k 7/2010 (kontrola trasy): Průběh trasy je beze změn.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Pramen: Bohnický potok
Délka toku: asi 1 km.
Velikost povodí: 1 km 2.

pramení v horní ásti údolí, kterým vede ulice Bohnická.

Bohnický potok pedstavuje svoji délkou v seriálu menší vodní tok, pesto jeho širší okolí stojí za návštvu.

Poznámka pro cyklisty:
Cesta Bohnickou ulicí je výhodnou spojkou oblasti Bohnic a pravého behu Vltavy. Prjezd po modré turistické znace je
technicky náronjší.

POPIS TRASY
Začátek pro pěší:
K zaátku trasy jezdí autobus .: 102, zastávka „Staré Bohnice“.
Začátek pro cyklisty:
Trasu podél Bohnického potoku lze výhodn propojit s trasou podle potoka imického a Drahanského potoka.
km

MÍSTO

ZAJÍMAVOST

0

Staré Bohnice

Statek Vraných

Zastávka „Staré Bohnice“ autobusu číslo: 102.
Od zastávky se jde dolů ke kostelu ulicí
Bohnickou a v zatáčce rovně do ul. Na pískovně.

Kostel sv. Petra a Pavla

Souběžně s trasou vede modrá turistická značka.

Psychiatrická léčebna
Za prohlídku stojí areál nedaleké Psychiatrické
léčebny, která se nachází blízko od začátku trasy.

0,5

U Draháně
Zprava vede ul. U Draháně, která propojuje tuto
trasu s trasou podél Čimického potoku. Trasa
vede stále rovně k zahrádkářské kolonii.
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Psychiatrická léčebna Bohnice

km

MÍSTO

ZAJÍMAVOST

1,1

Odbočka modré značky
Vlevo odbočuje na pěšinku do lesa modrá
turistická značka. Trasa pokračuje rovně
společně se značkou modrého trojúhelníku
k vyhlídce.

1,6

Rozcestí u hřbitova
Roh zdi kolem hřbitova. Vpravo je možné odbočit
k hlavní bráně na hřbitov.

1,5

Odbočka

Bohnický hřbitov

Brána do hřbitova

Zvířecí hřbitov

Brána do starého hřbitova, naproti je pak vchod
do hřbitova pro domácí zvířata.

1,6

Vyhlídka

PP Bohnické údolí

Z modré značky odbočuje v přímém směru cesta
k vyhlídce na PP Bohnické údolí. Dříve zde stával
i altánek, ale nyní jsou zde po něm jen základy.
Trasa se vrací zpět k odbočce modré do lesa.

2,1

Modrá značka
Trasa se opět napojuje na modrou turistickou
značku a vede po ní lesem vpravo dolů po
pěšince.

3,3

Zámky

Útulek pro opuštěná zvířata

Konec trasy je u autobusové zastávky „Zámky“
linky č.: 102. Zde je i objekt útulku pro opuštěná
zvířata.

DALŠÍ NÁVAZNOSTI
Pro pěší:
Pokraovat lze napíklad po trase podél Vltavy. Dále se dá konec trasy podél Bohnického potoka propojit s trasou podle
potoka Drahanského. Samozejm se dá vrátit i autobusem.
Pro cyklisty:
Nabízí se obdobné možnosti jako pro pší, tedy trasa podél Vltavy a Drahanského potoka. Pípadn se dá vystoupat zpt po
ulici Bohnické. Cyklisté, ale i pší se mohou napojit na cestu po pravém behu Vltavy, kde vede cyklotrasa A 2.

ZAJÍMAVOSTI
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Od roku 1982 chránný pírodní výtvor o rozloze 4,59 ha. Jižní strá údolí s vypreparovanými skalními suky, na kterých rostou
teplomilná spoleenstva skalních stepí a teplomilných rostlin. ást tohoto území bývala vinicí, která v souasnosti zarstá
kovinami.

Co řekli autoři…
Jak již bylo naznaeno v úvodu, trasa podél Bohnického potoku nabízí zajímavou procházku podle nkolika pírodních a
kulturních zajímavostí. Takka celá trasa vede po rovin nebo z kopce. Pro cyklisty je modrá znaka ponkud he prjezdná,
zvlášt klesání k Zámkm od zahrádkáské kolonie je obtížnjší. Na druhé stran Bohnická ulice, která pesn kopíruje tok
Bohnického potoka, nabízí použitelnou spojnici s trasou podél Vltavy.
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