PJP4 – Popis Nové Butovice – Smíchov (13. 4. 2021)
Z nástupní haly metra vyjeďte schodištěm směr „Velká Ohrada, Malá Ohrada, Jinonice…“.
Nahoře vyjděte ze stanice metra vlevo.
Přejděte ulici a jděte pěšinou přes zelenou plochu „rovně“, opatrně přejděte rušnější ulici
(Tichonova) a pokračujte pěšinou, ta ústí do ulice „U Panské zahrady“. Jděte touto ulicí,
pozor - u narůžovělé budovy Německé školy (vlevo) zahýbá ulice vpravo (u kontejnerů).
Na první křižovatce zahněte vlevo (do ulice „Na Vidouli“) a na následující křižovatce
vpravo do ulice „Souběžná III“. Tou dojdete na křižovatku několika ulic. Na křižovatce
přejděte (po přechodu u zastávky autobusu) ulici „Klikatá“. Pokračujte dolů odbočkou pro
chodce do ulice „Na Hutmance“, a tou až k závorám přes koleje u zastávky PrahaJinonice.
Za protihlukovými panely sejděte po schodech na „Walterovo náměstí“ uprostřed nové
zástavby. U sousoší „Pegasové“ (z části letecké motory a z části trupy koní) jděte vlevo
směrem asi k fontáně a zde vpravo směrem k letadlu na dětském hřišti a dále rovně cestou
nad novou zástavbou v místě bývalé Waltrovky. Cesta končí v ulici „Na Vysoké I“. Musíte
jít vlevo, ale na první křižovatce ostře vpravo! – stále je to ul. „Na Vysoké I“. Na další
křižovatce přejděte přes ulici na pěšinu, která Vás zavede do ulice „Na Farkáně IV“.
Ulice „Na Farkáně IV“ postupně přechází v cestu. Kde cesta odbočuje vpravo, odbočuje
částečně dlážděná pěšina nahoru. Jděte touto pěšinou nahoru ke hřbitovu Malvazinky a po
schodech do ulice „Klímova“.
Jděte vlevo pěšinou kolem hřbitovní zdi téměř ke vchodu do hřbitova. Přejděte vpravo přes
ulici, kolem restaurace „U krbu“ a trochu vlevo do ulice „Na Pláni“. Touto ulicí jděte až
k místu, kde ulice zahýbá vlevo, ale Vy jděte rovně pěšinou a po schodech.
Za schody zahněte vlevo. U výfukových průduchů (dva válce) odbočuje dlážděná cesta
vpravo. Tou se dostanete na kótu 281 m Pavího vrchu. Odtud je hezký výhled na údolí
Radlic. Po stejné cestě se vraťte a jděte vpravo ulicí „Na Pavím vrchu“, podél velké
Krulišovi vily (MV) dojdete do ul. „Nad Santoškou“. Jděte vlevo a do parku „Santoška“.
Některou cestou v parku Santoška jděte dolů k Husovu sboru (kostel Českoslovanské
Církve Husitské) – kostel je směrem vlevo.
Z parku vyjděte do rušné ulice „Na Václavce“, potom hned vpravo do ulice „Bieblova“
kolem dalšího kostela Evangelického sboru J. A. Komenského (před ním je památník
Milady Horákové).
Na křižovatce přejděte vlevo Bieblovu ul. a vejděte do „Sadů na Skalce“, projděte kolem
vyhlídky, jezírka, pomníku Bojovníkům za svobodu do ulice Ostrovského, kde je restaurace
Formanka Original a cíl pochodu.
Zdrávi došli!

Pochod pro Vás připravil KČT,
odbor Karlov, oddíl Sparta

Pochody „Prahou turistickou“ pro Vás připravují odbory KČT, oblast Praha. Na www.prahouturistickou.cz naleznete
další akce, můžete zde tento pochod ohodnotit, napsat k němu komentář a přidat fotografie.

