
   Zdá se vám název dnešního výletu ne-
sourodou změtí? Budiž. Ale vydáte-li se 
s námi na procházku, přesvědčíte se, že 
jednotlivé pojmy k sobě docela pasují.

   Začneme na křižovatce ulic Evropská 
a Horoměřická v Praze 6, kde se dělí katastr 
Dejvic a Vokovic. Tady nasedneme na spoj 
MHD č. 116, který sem o víkendu přijíždí 
v 9.19 a 10.19 hod. Jízda však bude krátká. 
Autobus totiž sjede do údolí, v němž vy-
stoupíme ihned na první zastávce. Jsme na 
Jenerálce, zhruba v pomezí Divoké a Tiché 
Šárky. Divoká, s rozeklanými skalami, 
se rozkládá proti proudu potoka. Tichá, 
klidnější, do níž půjdeme, naopak sleduje 
jeho tok. Od zastávky autobusu vykročí-
me po hlavní silnici v protisměru našeho 
příjezdu. Po levé ruce máme kostelík sv. 
Jana Nepomuckého v Trníčku z roku 1719. 
Je vystavěný na místě dřívější kapličky. 
O kus dál, vpravo od silnice, prokukuje 
mezi stromy zámeček. Původně zde stával 
dvůr, který byl majetkem premonstrátské-
ho kláštera na Strahově. Koncem 18. století 
byla hospodářská budova přestavěna na 
zámek. Po jistou dobu jej využívala část 
rakouského generálního (jenerálního) 
štábu, od čehož vzešlo pojmenování lo-
kality. V současnosti je hotelem a sídlem 
Mezinárodního baptistického semináře. 
Po dalších pár metrech před úbočím 
Červeného vrchu, respektive poblíž 
přírodní památky Jenerálka, odbočíme 
z hlavní silnice vlevo do ulice V Šáreckém 
údolí. Vpravo zakrátko mineme průmys-
lový objekt, bývalou továrnu na výrobu 
korku. Zašlá sláva podniku zůstala snad 
jen v označení autobusové zastávky. Za 
tou míří doleva slepá ulice K Dubovému 
mlýnu (0,8 km). Ještě před nedávnem se 
tudy dalo ke mlýnu a k přilehlému ryb-
níku „Dubáku“ dostat, ale přístup k nim 
byl znemožněn soukromým vlastnictvím, 
jehož součástí se stal i rybník. Ten byl zbu-
dován na Šáreckém potoce nedaleko jeho 

soutoku s potokem Nebušickým. Dubový 
mlýn je zmiňován v 15. století. Mezi jeho 
majitele patřil též rod Myslivečků, ze 
kterého pocházel i hudební skladatel Josef 

Mysliveček (1737 
– 1781). 
   Odtud postupu-
jeme, nevšímajíce 
s e  t u r i s t i ck ých 
značek, stále po 
silničce vinoucí 
se podél potoka 
a zaklíněnou mezi 
s v a h y .  Z p r a v a 
k nám spadává 
vrch Zlatnice se 
zbytky lesostepi 
a s vřesovištěm. 
Cestu v tomto úse-
ku lemují sporadic-
ky bývalé mlýny 
a starší usedlosti, 
t v o ř í c í  o s a d u 
s přízviskem Dolní 

Šárka. Dnes je čím dál tím více doplňová-
na novodobými sídly. Takto záhy projdeme 
kolem Kalinova mlýna s historií sahající 
do 16. století. Mouku mlel až do roku 1935 
a do roku 1945 v něm byla pekárna. Za ním 
v serpentině obcházíme přírodní památku 
- skálu Nad mlýnem - tvořenou starohorní-
mi břidlicemi a skýtající vhodné podmín-
ky teplomilným společenstvím, vpravo 
mineme usedlost Kaplanku a přicházíme 
k usedlosti Na Mlýnku, s kořeny rovněž 
ze 16. století. Ta proslula jako vyhlášená 
restaurace. Navíc je od ní moc hezký vý-
hled na kostelík sv. Matěje vypínající se 
nad údolím. Další usedlostí Dolní Šárky 
je Heřmanův dvůr s branou ze 17. století 
a slunečními hodinami. V sousedství byl 
provozován hostinec Podháj, následuje 
usedlost Žitná a Mrázovka, načež míříme 
k Šatovce. Před ní je menší areál koupaliště 
s pramenitou vodou. Šatovka náležela v 17. 
století jistému krejčímu de Chateau z Malé 
Strany. Za Šatovkou (2,5 km) natrefíme 
na červenou turistickou značku a po ní 
přejdeme Šárecký potok k Malému mlýnu 
datovanému do 17. století. Značka nás vede 
do kopce. Po jeho zdolání budeme postu-
povat krajem lesního porostu. Po chvilce 
se dostaneme na prostranství, jehož pravou 
hranici tvoří rodinná zástavba ze sedmde-
sátých let 20. století a levá, volná, strana je 
ukončena nevelkou ruinou (1,5 km). Objekt 
je pozůstatkem letohrádku z 2. poloviny 
17. století stojícího na místě lisovny dřívěj-
ší zdejší vinice. V roce 1858 byl do něho 
vložen gotický okenní oblouk, aby dostal 
vzhled romantické zříceniny. 
   Jsme na Babě, odkud je jeden z nejkrás-
nějších pohledů na Prahu. Tak si ho nále-
žitě vychutnejme! Baba je jinak přírodní 
památkou, o níž se na informační tabuli 

dočteme, že i ona je tvořena starohorní-
mi-proterozoickými břidlicemi, je známa 
výskytem teplomilných rostlin a na jejím 
temeni je doloženo osídlení z doby ka-
menné. Od ruiny letohrádku jdeme ještě 
kousek po červené značce, ale u svodidel 
ji opustíme a vpravo vstoupíme do ulice 
Na Ostrohu. Tou se stočíme vlevo a přímo 
kráčíme do staršího sídlištního vilového 
celku Baba zbudovaného v letech 1932 
– 1940. Stavby jsou vzorovou ukázkou 
funkcionalistické architektury vytvořené 
v ateliérech nejpřednějších českých ar-
chitektů pod vedením Pavla Janáka. Mezi 
první obyvatele patřili mimo jiné malíř 
Cyril Bouda a spisovatel Václav Řezáč. 
   Na konci funkcionalistického sídliště 
majícího v celém světě menší obdobu 
pouze v pěti jiných městech, pokračuje-
me v chůzi rovně do navazující Matějské 
ulice. V ní se dáme druhou ulicí vpravo 
a pak ihned první ulicí vlevo. Jmenuje se 
K Matěji a přivede nás ke krátké uličce 
U Matěje a tím prakticky ke kostelíku, 
který jsme viděli cestou ze Šáreckého údo-
lí (1,2 km). Jeho předchůdce byl postaven 
pravděpodobně v době románské na místě, 
kde podle legendy leží muži ze Ctiradovy 
družiny pobití Šárčinými spolubojovni-
cemi a kde napadl knížete Boleslava II. 
pekelník v podobě medvěda, který se 
objevoval u pohanských svatyní. Knížete 
zachránil zjevivší se sv. Matěj. V roce 
1771 byl středověký kostel nahrazen 
barokním. Vnitřní vybavení je převážně 
rokokové. O Vánocích bývá v kostele vy-
stavován perníkový betlém. Okolo kostela 
je hřbitov, kde jsou pohřbeny i významné 
osobnosti české vědy a kultury jako napří-
klad P. Janák, V. Řezáč, J. Šusta, J. Kemr. 
Pochopitelně nesmíme zapomenout ani na 
to, že k Matěji se pořádaly tradiční litur-
gické poutě. Nejstarší zmínka se váže k ro-
ku 1595. Poutě začínaly první neděli po 
svátku sv. Matěje 24. února a trvaly zhruba 
tři týdny. Ke kostelu se chodívalo přes Dej-
vice a cesta vedla kolem dvanácti kapliček. 
Matějské poutě byly pořádány ve znamení 
předzvěsti jara. V průvodech převládalo 
veselí a pro občerstvení velkého počtu 
zúčastněných se 
při cestě stavěly 
stánky. V novějším 
věku se přidaly 
i různé atrakce 
soustřeďované do 
roku 1963 dole na 
volné  ploše v Dej-
vicích. Ze hřbitova 
se vrátíme do ulice 
U Matěje. 
   Z ní nyní na-
směrujeme kroky 
v p r a v o  k o l e m 
objektů bývalého 
Hendlova dvora. 
Ten a další okolní 
hosp o d á ř ské  č i 
viniční usedlosti 
ja ko  Kody m ka , 
Fišerka, Špitálka, 
Pernikářka, Zavadilka a podobné patřily 
do dřívější osady Horní Šárka. Hendlův 
dvůr náležel mezi největší, od roku 1551 
v něm byl hostinec. Ve své historii sloužil 
též pro spolkové účely a v nedávné minu-

losti byl využíván jako agitační středisko. 
Za Hendlovým dvorem přejdeme rušnější 
křižovatku na její druhou stranu do území 
známého jako Hanspaulka, které je dokla-
dem toho, že i urbanistický celek může 
být příjemným místem. Mnohé zdejší 
usedlosti či zahrady byly především ve 20. 
a 30. letech minulého století přeměněny vi-
lovou a řadovou zástavbou na čtvrť „vyšší 
vrstvy“. Domy jsou většinou díly známých 
architektů a mít na Hanspaulce trvalé 
bydliště je doposud společenskou prestižní 
záležitostí. Za restaurací Na Staré faře, 
proslulé jako jistá předchůdkyně slavněj-
šího hanspaulského hostince U Tyšerů, 
zvaného Houtyš, v němž se formovaly 
od poloviny sedmdesátých let 20. století 
hudební skupiny bratří Richarda a Vladi-
míra Tesaříkových, Ondřeje Hejmy, Ivana 
Hlase, Petara Introviče a jiných, vkročíme 
do ulice Na Fišerce. Z ní zatočíme třetí 
ulicí vpravo do ulice Na Míčánce. Na jejím 
konci, kde se hotoví nová výstavba, odbo-
číme vlevo do Šárecké ulice. 
   Tou dospějeme k parčíku se vstupní 
branou do bývalé „zahrady“ vedoucí 
k letohrádku nebo též zámečku (1,2 km). 
Jeho zakladatelem byl po roce 1733 Hans 
Paul Hippman. Zámeček s rokokovou fa-
sádou a s ním později i celá okolní oblast 
dostala jméno právě po něm. V zámečku 
bylo svého času archeologické muzeum. 
Kolem zámečku projdeme do ulice Na 
Hanspaulce, dáme se vpravo a u základní 
školy vlevo do Sušické ulice. Před námi se 
pyšní hotel Praha vystavěný v letech 1975 
– 1983. Za ním ulicí Nad Komornickou 
s pozdně barokní kapličkou Nejsvětější 
trojice vyzdobenou léta páně 1853 mal-
bami Josefa Navrátila, sejdeme vlevo do 
ulice Komornické. Tady půjdeme do její 
pravé části, ze které pak odbočíme vlevo 
do ulice U Hadovky. Za zdí na levé straně 
je Kanadské velvyslanectví, jež využívá  
objekty usedlosti Hadovka přebudované 
na zámeček ve stylu anglické novogotiky 
(0,8 km). Lokalita Hadovka nese název 
vzniklý počeštěním jména jejího vlastníka 
ze 17. století F. Serpenta. Jsme na konci 
výletu. Zbývá jen na Evropské třídě nased-

nout do tramvaje a se zjištěním, že vlastně 
Šárka, Baba, Matěj a Hans Paul patří k so-
bě, nabrat kurs k domovu.
   Lehká trasa měří celkem 8 km.

KULTURNÍ STŘEDISKO RADOTÍN

VÁS ZVE NA NÁSLEDUJÍCÍ 
RADOTÍNSKÉ AKCE:

18. února
PLES SPORTOVCŮ

Sokolovna Radotín, 
Vykoukových 622/2.
Začátek ve 20 hod.

22. února
ŽÁKOVSKÝ KONCERT

Koncert ZUŠ Radotín 
v Kulturním středisku „U Koruny“.

Začátek v 18 hod.

24. – 26. února
FESTIVAL HER

S MALÝM OBSAZENÍM

v podání studentů radotínského 
Gymnázia Oty Pavla

v Kulturní středisku „U Koruny“.

4. března
MISTROVSTVÍ REPUBLIKY

V ARMSPORTU

Kulturní středisko „U Koruny“.
Zahájení vyřazovacích soubojů 

od 13 hod.

4. března
PLES MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 16

Sokolovna Radotín, 
Vykoukových 622/2.
Začátek ve 20 hod.
Hraje Prima parta.

Předprodej vstupenek od 8. února 
v Kulturním středisku „U Koruny“.

10. – 26. března
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ČLENŮ 

KLUBU NEKÁZANKA

Kulturní středisko „U Koruny“.
Vernisáž 10. března v 17 hod.

LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY 
PRO VEŘEJNOST NA ROK  2006

                       4. března 
BENECKO

18. března 
TANVALDSKÝ ŠPIČÁK

                       1. dubna 
ŠPINDLERŮV MLÝN

Odjezdy z Radotína, 
Zbraslavi, Smíchova.
Cena zájezdu 300 Kč 

obsahuje dopravu, úrazové pojištění,
vedoucího zájezdu. 

Změna programu vyhrazena.
Přihlášky k zájezdům 

v Kulturním středisku Radotín, 
nám. Osvoboditelů 44,

tel.: 257 911 746, 776 161 407.
Internet: www.mcpraha16.cz 

17.2. Pá 17 a 19.30 hod. 
18.2. So 17 a 19.30 hod.               ČR
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI     
                                                  75 Kč
19.2. Ne 17 a 19.30 hod.              GB
MOJE LÉTO LÁSKY            65 Kč

24.2. Pá 17 a 19.30 hod.
25.2. So 17 a 19.30 hod.         ČR/GB
SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ!   65 Kč

26.2. Ne 17 a 19.30 hod.             USA
ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY    65 Kč

3.3.  Pá  17 a 19.30 hod.            MAĎ
DISTRIKT                               65 Kč

4.3. So 17 a 19.30 hod.                  ČR
ŠÍLENÍ                                     65 Kč

5.3. Ne 17 a 19.30 hod.               USA
NOČNÍ LET                            65 Kč

10.3. Pá 17 a 19.30 hod.                ČR
ANDĚL PÁNĚ                        70 Kč

11.3. So 17 a 19.30 hod.            USA
40 LET PANIC                       65 Kč

12.3. Ne 17 a 19.30 hod.            USA
DĚJINY NÁSILÍ                    65 Kč
19.2. O MALENCE

26.2.  POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI    
            A KOČIČCE
  5.3.  KÁŤA  A ŠKUBÁNEK
12.3.  O ZLATÉ RYBCE

Čtvrtek 16. února 
CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - PERU

Celovečerní komponovaná diashow 
Martina Loewa. 

Divadlo J. Kašky od 19.00 hod.

Sobota 18. února 
DĚTSKÝ KARNEVAL

Sál sokolovny od 15.00 hod.

Sobota 18. února 
MASOPUSTNÍ BÁL

Sál sokolovny od 19.30 hod.

Pondělí 20. února 
KONCERT ZUŠ ZBRASLAV

Vystoupí dětský sbor
a žáci pěveckého oddělení. 
Obřadní síň MČ Zbraslav 

od 19.00 hod.

Úterý 21. února 
JAKUB A JEHO PÁN

Repríza úspěšné hry M. Kundery. 
Hraje soubor ZKS 

v Divadle J. Kašky od 19.30 hod.

Sobota 25. února 
BUDULÍNEK. ČERVENÁ KARKULKA.

Dvě maňáskové pohádky 
pro nejmenší. 

Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

Sobota 25. února 
(NE)MRAVNOST NADE VŠE

Tři malé komedie hraje soubor ZKS. 
Divadlo J. Kašky od 19.30 hod.

Neděle 26. února 
(NE)MRAVNOST NADE VŠE

Představení zadané pro seniory. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

Středa 1. března 
SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE 

PRO SENIORY

Posezení zbraslavských seniorů 
s muzikou a občerstvením. 

Hasičská zbrojnice od 15.00 hod.

Sobota 4. března 
KOCOUR V BOTÁCH

Maňásková pohádka. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

Sobota 11. března 
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

Marionetová pohádka pro nejmenší. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

Informace a rezervace vstupenek 
do Divadla J. Kašky:

kulturní oddělení 
ÚMČ Praha - Zbraslav, 

U Malé řeky 3
tel.: 257 111 801, 

e-mail: kultura@zbraslav.cz.  
Změna programu vyhrazena!

Zlomeniny horního konce stehenní kosti
   Horní konec stehenní kosti je tvořen 
hlavicí, která nese kloubní chrupavku. 
S jamkou lokalizovanou na pánvi tvoří 
vlastní kyčelní kloub. Hlavice je krčkem 
spojena s trochanterickým masivem. Ten 
vytváří zesílená část kosti se dvěma cho-
cholíky-trochantery, které nesou úpony 
kyčelních svalů. Trochanterický masiv 
v dolní části plynule přechází do těla ste-
henní kosti.
   Zlomeniny horního konce stehenní kosti 
patří k nejčastějším zlomeninám vůbec. 
V České republice se jejich počet odhaduje 
na 8 - 11 000 případů ročně. Postiženi jsou 
především starší pacienti s průměrným vě-
kem okolo 78 let. U nejpočetnější skupiny 
starších pacientů s výraznou převahou žen 
dochází ke vzniku zlomeniny prostým 
pádem.
   Zlomeniny můžeme podle jejich loka-
lizace rozdělit do tří základních skupin - 
zlomeniny hlavice, krčku a trochanterické-
ho masivu. Poslední dvě se vyskytují často 
u celkově nemocných starších pacientů, 
zlomenina je pro ně život ohrožujícím po-
raněním. Řekněme, že u mladších pacientů 
je cílem léčby záchrana vlastního kyčelní-
ho kloubu, u starších záchrana života. Ti 
starší, zejména léčící se pro řadu interních 
chorob, jsou ohroženi především zápalem 
plic z dlouhého ležení, záněty žil dolních 
končetin a s tím souvisejícím vysokým 
rizikem embolie plicní, močovou infekcí 

a vznikem proleženin. Při léčbě se roz-
hodujeme mezi operační a konzervativní 
léčbou. Většina zlomenin uvedené loka-
lizace je určena k operační léčbě. Volíme 
mezi stabilizací zlomeniny (osteosynté-
zou) pomocí speciálních šroubů s dlahou 
nebo hřebem zaváděným až do oblasti těla 
kosti stehenní, a náhradou poškozeného 
kloubu. U zlomenin krčku mladších paci-
entů (kolem 60 - 65 let) a u velké většiny 
trochanterických zlomenin preferujeme 
osteosyntézu. U zlomenin krčku u star-
ších pacientů a v případě degenerativních 
změn v kyčelním kloubu i u zlomenin 
trochanterických volíme náhradu kloubu. 
Bez ohledu na způsob operačního léčení 
je nutná rychlá mobilizace pacienta, což je 
někdy vzhledem k věku a celkovému stavu 
obtížné. Pacienty postavujeme 2. - 3. den 
po operaci a ihned začínáme s nácvikem 
chůze, protože jedině tak lze předejít výše 
uvedeným komplikacím.
   Přes všechny pokroky v operačním léče-
ní i anestesii jde nadále o závažné poraně-
ní a cca 1/3 pacientů se přes veškerou sna-
hu nedožije 1 roku od operace. Svojí úlohu 
jistě hraje vysoký věk pacientů. Další velká 
skupina nemocných končí v sociálních 
ústavech. Léčení těchto pacientů není jen 
problémem medicínským, ale i sociálním 
a ekonomickým. 


