NAUČNÝ VOLNOČASOVÝ OKRUH LOKALITOU ČIHADLA
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Vstupní a výstupní místo 3 km dlouhého
okruhu lokalitou Čihadla. Okruh začíná
v historické části obce Kyje, v ulici
Za Rokytkou. Z mostu přes říčku Rokytku
je vidět románský kostel svatého
Bartoloměje. První úsek cesty podél koryta
Rokytky je lemován alejí stromů.
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Rozcestník cesty vedoucí na hranici lesa,
podél části revitalizovaného Svépravického
potoka a odbočky na lávku a mlatovou
stezku vedoucí přes mokřad suchého
poldru do Hostavic. V lese Čihadla, je
možné vidět dřeviny, které se nejvíce blíží
zastoupení původního přirozeného složení
porostů v této lokalitě.
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Posed s krytým vnadištěm pro černou
zvěř. Směrem na jih, za třešňovou alejí,
leží přírodní rezervace V Pískovně. V tůních
za posedem se vyskytují skokani zelení.
Za tůněmi je vidět cestu podél koryta
Svépravického potoka.
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Tůň revitalizovaného suchého poldru
Čihadla. Jedná se o největší suchý
poldr v Praze a slouží k zachycování
přívalových dešťů z povodí potoka Rokytky,
Svépravického potoka a Hostavického
potoka. Vodní plocha tůně je osázená
vodními rostlinami. Místo je ideální
ke sledování vodního ptactva.

Rozcestník mezi okruhem lokalitou Čihadla
a cestou ke vstupu z ulice Broumarská.
Cesta vede mezi ploty k vyhlídce nad
fotbalovým hřištěm. Rozcestí leží
na nejvyšším místě Horky a je rozhled
po celém vrcholu. Rozhledna Doubravka
bude vystavěna dle návrhu Ing. arch.
Martina Rajniše.
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Na konci lesa se kříží okruh s naučnou
stezkou Prahy 14. Zastávka č. 10 naučné
stezky informuje o jednom z nejkrásnějších
výhledů na území Prahy 14. Tabule obsahuje popis výhledu a informace o postupné
revitalizaci zdejšího území. Toto místo poskytuje výhled východním směrem na Černý
Most, park v Čeňku, golfové hřiště, cestu
do Dolních Počernic.

Meandrující Svépravický potok. Kolmo
na cestu vede svahem lesa cesta až
na vrchol Horky.

Rozhledna bude novým symbolem Prahy 14.
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