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Drahanskou roklí na hradiště Zámka
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele - zajímavost mimo trasu vycházky
románský kostelík stojící na malém návrší Bíleneckého náměstí v
Praze-Dolních Chabrech. Jedná se o románský pravoúhlý kostel s
apsidou a románskými malbami. Pod kostelem jsou zachovány
základy tří starších svatyní, z nichž rotunda měla podlahu pokrytou
reliéfně
zdobenými
dlaždicemi.

Přírodní park Draháň - Troja
Přírodní park leží na pravém svahu vltavského údolí včetně přilehlé plošiny na západ od Čimic a
Bohnic. Táhne se podél Vltavy od Jabloňky po Drahaňskou rokli pod Dolními Chabry. Nejcennější je
oblast Trojské kotliny s botanickou a zoologickou zahradou a řadou zvláště chráněných území – např.
Podhoří, Zámky a Bohnické údolí.
Drahanské údolí (někdy Drahaňské údolí, Draháň)
se nachází na severním okraji Prahy na pravém břehu
Vltavy. Rozkládá se podél stejnojmenného potoka,
který pramení v Dolních Chabrech, teče západním
směrem a ústí do Vltavy mezi Zámky a Klecánky. Údolí
je součástí přírodních parků Drahaň-Troja a Dolní
Povltaví.
Vlastní přírodní
údolí začíná u
konečné
zastávky
autobusu Dolní
Chabry
pod
výrazným skalním ostrohem. Silnice končí u čistírny odpadních
vod a vodní nádrže, údolí pod ní je zarostlé rákosinami s vrbami a
zvolna se zužuje. V místě, kde cesta přechází na pravý břeh potoka
je blízko můstku Prdlavá studánka. Pod cestou se nachází
Drahanský mlýn (1676) a oblast domků a chat. Dolní část údolí je
úzké a nazývá se Drahanská rokle. Je pro ni charakteristické
prolínání divoké přírody s produkty lidské činnosti. Podél potoka
probíhá hranice města Prahy.
Plánovaná jižní varianta trasy Pražského okruhu probíhá jižně od
údolí a přetíná ho mezi čistírnou a zastávkou autobusu.
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Hradiště Zámka
Hradiště bylo osídleno již v době kamenné
lidmi řivnáčské kultury a následně v době
bronzové a železné. V 8. a 9. století stávalo na
ostrožně nad řekou Vltavou slovanské hradiště,
jedno z center osídlení v Pražské kotlině.
Zaniklo požárem ještě před vznikem Pražského
hradu. Ze tří stran bylo chráněno vysokými
skalnatými svahy, jediný přístup byl od
východu po šíji široké 30 metrů. V těchto
místech je možné rozeznat pozůstatek
někdejšího příčného valu. Další stopy po
opevnění lze najít na severní straně areálu.
Pozůstatek palisádové hradby objevili
archeologové i na západní straně nad Vltavou.

PP Zámky
je vymezená ústím Čimického potoka (Zámeckou roklí) a
Drahanským údolím. Chráněné území je rozděleno
Zámeckou roklí na dvě samostatné části. Důvodem pro
vyhlášení přírodní památky byla snaha ochránit významný
geomorfologický útvar s výskytem chráněných a ohrožených
druhů rostlin a živočichů.
Svahy přírodní památky orientované k jihu jsou preferovány
teplomilnými rostlinnými společenstvy, ve kterých se
vyskytují např. tařice skalní, prvosenka jarní, křivatec český,
bělozářka větevnatá, chrpa chlumní a jestřábník .
Území přírodní památky je také významným útočištěm
teplomilných druhů hmyzu a významným hnízdištěm ptáků.
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Nobelova dynamitka
je bývalý průmyslový areál v severní části Prahy, který se nachází
na pravém břehu Vltavy při ústí Čimického potoka. Budovy měly
původní čp. 42, 43, 45 až 52.
Továrna na výrobu dynamitu byla založena roku 1868
hamburskou společností Alfred Nobel a spol. Provoz dynamitky
byl zahájen 15. května roku 1870 za osobního dohledu Alfreda
Nobela. Areál byl složen z vlastních provozních budov a budov s
byty pro dělníky a další personál. Odpad z výroby byl
zpracováván na umělá hnojiva.
Už krátce po zahájení výroby se zde odehrálo několik tragédií,
původní provizorní objekty byly úplně zničeny. Pak zde byla
vybudována pevnější továrna s mohutnými ochrannými valy. Za
první světové války tu pracovalo 500 dělníků.
Po vzniku samostatného Československa se výrobní program
zaměřil na průmyslové trhaviny chloratit a astralit. Výroba ale ztrácela význam a provoz továrny byl
zcela zastaven. Roku 1923 koupil areál zbrojař František Janeček a pod vedením ředitele ing. Jaroslava
Velinského v něm vyráběl ruční granáty s bezpečnostní zápalkou (svůj patentovaný vynález),
ohňostroje a další pyrotechniku.
Po znárodnění v r. 1946 byl areál začleněn do n.p. Zbrojovka Brno a roku 1950 pod n.p. Konstrukta
Praha (ta zde postavila střelnici). Po ní
následoval n.p. Jiskra, který obnovil
výrobu pyrotechniky. Od roku 1961 areál
patřil n.p. Řempo.
Po roce 1989 byla bývalá továrna vrácena
v restituci původnímu majiteli Dynamitky.
Později celý objekt koupila italská
společnost Dinasta.
V areálu se dochovaly tři opuštěné stavby
a 23 metrů vysoký zděný komín s
oktagonálním podstavcem a ozdobnou
hlavou.

Planetární stezka
(její počátek je v dohledu)
Osm planet, osm trpasličích planet, šestnáct
měsíců. A velké žluté slunce. To je planetární
stezka údolím Vltavy, která představuje model
naší sluneční soustavy v poměru jedna ku
miliardě. Stezka začíná nedaleko zastávky
autobusu Zámky a vede až do středočeských
Máslovic.
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Bohnický zámek
Z původní stavby se zachovala pouze levá
část s bránou a patrová střední budova z
druhé poloviny 18. století. Průčelí zámku z
počátku 19. století je klasicistně upraveno.
Zámek je veřejnosti nepřístupný.

Kostel sv. Petra a Pavla v Bohnicích
románská stavba svěcená roku 1158. Nynější
podoba je výsledkem klasicistní přestavby z roku
1805. Půdorys je ve tvaru řeckého kříže. V
interiéru je oltářní obraz od J. Berglera z roku
1807 a křtitelnice z roku 1735, dílo pražského
cínaře Funda.

statek Vraných
se nachází v centru Starých Bohnic s původním
čp. 1, na prostranství jihozápadně od kostela
svatého Petra a Pavla. Areál je v Ústředním
seznamu kulturních památek ČR zapsaný jako
venkovská usedlost Vraných a je chráněn jako
kulturní památka ČR. Pod vrcholem štítu
špýcharu je letopočet 1777, zřejmě rok
přestavby. Usedlost sama je ale starší, podle
očíslování zde stála již v době založení vsi.
Záchrana statku a jeho rekonstrukce se
uskutečnila koncem 70. let 20. století. Další
rekonstrukce byla provedena v 90. letech, po
škodách vzniklých výbuchem plynu. Objekt je v majetku Hlavního města Prahy, které jej pronajalo
občanskému spolku „Bohnice žijí“.
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