
Cyklistická trasa č. 2

Z Opatova přes Chodov, Kunratice, Libuš, Cholupice, 
Točnou a Komořany do Modřan

Délka trasy: 22 km, počet památných stromů: 26 jedinců 

Jasanová alej v Chodově

p. 9, o. 202-254 cm, v. 16,5-22 m

Kunratický dub letní - i

o. 424 cm, v. 18 m

Dub letní 
v Kunratické bažantnici

o. 360 cm, v. 29 m

Lípa srdčitá u brány 
zámeckého parku
o. 373 cm, v. 19 m

Dub letní u Nozova

o. 342 cm, v. 23 m

mapový podklad 
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Zkratky:
p. = počet stromů 
o. = obvod kmene
v. = výška stromu

 = informační tabulei

Podrobný popis trasy je umístěn
na webových stránkách
www.prazskestromy.cz

o. 370 cm, v. 34 m

Dub letní proti Lišovické 
ul. v Kunratické bažant. 

Duby letní Na Jelenách 
u Kunratického lesa
p. 3, o. 274-362 cm, 

v. 17-28 m

Dub letní v Kunraticích 
“U Vesteckých”

o. 414 cm, v. 25 m

Duby letní 
v Cholupické bažantnici

p. 2, o. 441, 443 cm, 
v. 30,5; 23 m

Dub v polích mezi Točnou 
a Cholupicemi

o. 240 cm, v. 14,5 m

p. 2, o. 273, 345 cm, 
v. 25 m

Dva duby letní v Točné

Dub severně od 
ulice Branišovská

o. 417 cm, v. 25 m

Dub letní v Modřanech

o. 337 cm, v. 21 m

Lípa srdčitá Na Šabatce

o. 382 cm, v. 22,5 m



      Trasa začíná u stanice metra C Opatov a provede nás po památných stromech jižního okraje Prahy. 
      Od podzemní dráhy jedeme po cyklistiské trase A22, u Restaurace Na Rychtě se na chvíli od této trasy vzdálíme a pokračujeme rovně ulicí Starochodovská. Po levé straně si všímáme statných jasanů, které od křižovatky     
s ulicí V Benátkách jsou vyhlášeny za památné (50°2'0.41"N, 14°29'50.762"E). Těch je celkem devět. 
      Až si jasany prohlédneme vydáme se ulicí V Benátkách, na jejím konci zatočíme vlevo, poté vpravo a už jsme se napojili opět na cyklotrasu A22. Ta nás dovede kolem stanice metra C až na okraj Kunratického lesa, kde je 
dominantním stromem památný Hraniční kunratický dub letní (50°1'44.091"N, 14°29'15.528"E). Od něj jedeme po cyklotrase A215. Zhruba po 300 metrech míjíme památný hraniční dub (50°1'34.695"N, 14°29'16.012"E), další 
dva najdeme o pár kroků dále, kolem kterých prochází modrá turistická značka. 
      Od prvního dubu zamíříme k silnici s názvem U Kunratického lesa ze které odbočíme za stejnojmennou zastávkou do ulice K Verneráku a jedeme do Kunratic, míjíme Hornomlýnský rybník, a pak včas odbočíme vlevo do 
Ploučnické ulice a následně do Úhlavské, která nás dovede na komunikaci K Šeberáku, kterou pojedeme směrem vlevo. Za konečnou autobusu č. 114 odbočujeme do Lišovické ulice. Na jejím konci vjíždíme pěšinou do 
Kunratické bažantnice a po pár metrech nalevo vidíme v lesním porostu starý dub (50°0'35.428"N, 14°29'20.171"E), který se pyšní tím, že byl vyhlášený za památný. Od něj pokračujeme stejnou pěšinou a za pár desítek metrů 
nás ohromí druhý památný dub letní (50°0'33.034"N, 14°29'20.592"E) této bažantnice. Ten už není v tak hustém porostu jako předchozí, a proto si ho můžeme lépe prohlédnout. 
      V jeho blízkosti je vyasfaltovaná cesta po které pak pokračujeme vpravo až na okraj lesa. Ulicí Do Dubin s můžeme udělat odbočku k dubu (49°59'44.648"N, 14°29'47.6"E) jenž je krajinnou dominantou v lokalitě                    
„U Vesteckých“. Za zahrádkářskou osadou podjíždíme Kunratickou spojku, zatáčíme doleva a cestou podél vodoteče se dostáváme k dubu, který nalezneme na její druhé straně, když odbočíme a přejedeme jí po mostku. To už 
máme dub, kolem kterého se pěstují jahody na dohled. 
      Stejnou cestou se vrátíme ke zdi zámeckého parku v Kunraticích a v ulice K Betáni u jižní brány roste památná lípa (50°0'30.687"N, 14°28'57.857"E). 
      Ulicí pokračujeme až na křížení s Vídeňskou zatočíme vpravo a na první křižovatce vlevo zajedeme do ulice U Rakovky. Na jejím konci je vjezd areálu, kde sídlí několik firem, ten objedeme po levou stranou a ulice V Lužích 
nás nasměruje do Libuše. Na křižovatce zatáčíme vlevo a ještě před konečnou autobusů se dáme doprava ulicí Na Okruhu. Až tato komunikace se bude stáčet vpravo, odbočíme na cestu vlevo, která nás po pár desítkách metrů 
navede do ulice Hoštická. Tou projedeme až na křižovatku s Putimskou, kde po cyklistické trase A 201 zamíříme do Cholupic. Až přijedeme na hlavnější silnici, zatáčíme vlevo a za malým rybníčkem s názvem Kálek odbočíme 
vpravo a už jedeme po okraji přírodní památky Cholupická bažantnice. K hájovně neodbočujeme. Až přijedeme na okraj celé bažantnice, po levé straně roste památný hraniční dub (49°58'52.446"N, 14°27'18.071"E) a když 
popojdeme ještě o kousek dál uvidíme v pořadí druhý hraniční dub. 
     Od lesního porostu se vydáme jihozápadním směrem, překonáváme po mostě pražský okruh a Hrazanskou ulicí směřujeme k obci Točná. U autobusové zastávky Hrazanská odbočujeme ze silnice vlevo a již v polích vidíme 
solitérní památný dub (49°58'32.071"N, 14°26'26.933"E). Abychom si ho lépe prohlédli, zajedeme s k němu podívat. 
     Vrátíme se zpět na silnici a jedeme z kopce do Točné. Na kruhovém objezdu zvolíme výjezd na Dolní Břežany a na první křižovatce již vidíme dvojici památných dubů (49°58'18.97"N, 14°26'1.179"E), které jakoby hlídají 
příjezd do této obce. 
     Vrátíme se zpět ke kruhovému objezdu a tentokráte zamíříme Branišovskou ulicí směrem na Zbraslav. Jakmile zpozorujeme že od severu se k silnici přimyká les zastavíme, podejdeme elektrické vedení a po pěšině, které 
vede okrajem lesa jdeme směrem k vrchu Čihadlo. Po zhruba 100 m na okraji lesního porostu je památný hraniční dub letní (49°58'27.792"N, 14°25'21.539"E). 
     Pokračujeme Branišovkou ulici a na první křižovatce se mírně odkláníme od silnice, překonáváme závoru a po lesní cestě jedeme lesem. Ta se nejprve stáčí vlevo a poté vpravo, až dojedeme na okraj lesa, po jehož okraji 
pokračujeme směrem vlevo. Zprava pak přichází pěšina na kterou odbočíme a po 30 metrech vidíme památný hraniční dub letní (49°58'46.245"N, 14°24'54.323"E). 
     Vrátíme se na širší cestu a po ní pokračujeme dolů z kopce do Komořan. Přejíždíme rovně Komořanskou ulici a naproti zámku v němž sídlí Český hydrometeorologický ústav roste ve svahu památná lípa (49°59'15.795"N, 
14°24'20.914"E), která upoutá svým mohutným kmenem a širokou korunou. 
     Pokračujeme ulicí Na Šabatce, na první křižovatce zatáčíme vlevo do ulice Okružní, kterou následně opouštíme, přejíždíme kolem zastávky Praha-Komořany železniční trať a dostáváme se na cyklistickou trasu A2, po ní 
jedeme podél Vltavy až k modřanskému nádraží, tam podjedeme trať a vydáme se po trase A21 podél ulice Generála Šišky až na křížení se silnici Československého exilu, kde roste památný dub letní (50°0'15.068"N, 
14°24'59.085"E). Zde naše trasa končí. Dále je možné pokračovat buď Modřanskou roklí zpět na Prahu 4 a nebo cyklostezkou A2 podél řeky Vltavy.

Jasanová alej v Chodově - p. 9, o. 202-254 cm, v. 16,5-22 m - pozůstatek staré aleje vedoucí kdysi z Prahy do Chodova, krajinná dominanta
Kunratický dub letní -  - o. 424 cm, v. 18 m - starý hraniční dub, který byl vysazen zřejmě za Marie Terezie při určování hranic a katastrů
Duby letní Na Jelenách u Kunratického lesa - p. 3, o. 274-362 cm, v. 17-28 m - mohutné hraniční duby lesního porostu
Dub proti Lišovické ulici v Kunratické bažantnici - o. 370 cm, v. 34 m - velký dub v bažantnici připomínající tradiční skladbu lesního porostu
Dub letní v Kunratické bažantnici - o. 360 cm, v. 29 m - mohutný dub v bažantnici připomínající tradiční skladbu lesního porostu
Lípa srdčitá u brány zámeckého parku - o. 373 cm, v. 19 m - strom dosahuje nadprůměrného vzrůstu a věku
Dub letní v Kunraticích „U Vesteckých“ - o. 414 cm, v. 25 m - krajinná dominanta, nadprůměrný vzrůst a věk
Duby letní v Cholupické bažantnici - p. 2, o. 441, 443 cm, v. 30,5; 23 m - staré hraniční stromy na okraji bažantnice
Dub v polích mezi Točnou a Cholupicemi - o. 240 cm, v. 14,5 m - esteticky působivý jedinec, tvoří dominantu krajiny
Dva duby letní v Točné - p. 2, o. 273, 345 cm, v. 25, 25 m - duby jsou nadprůměrného vzrůstu a věku
Dub severně od ulice Branišovská - o. 417 cm, v. 25 m - hraniční strom na okraji lesního porostu
Dub letní u Nouzova - o. 342 cm, v. 23 m - hraniční strom na okraji lesního porostu
Lípa srdčitá Na Šabatce - o. 382 cm, v. 22,5 m - strom je pozůstatkem ze zahrady patřící ke Komořanskému zámku, nadprůměrný vzrůst a věk 
Dub letní v Modřanech - o. 337 cm, v. 21 m - strom připomínkou někdejší lokality Potočky, jež byly v minulosti charakteristické bohatým stromovým, nadprůměrný vzrůst

Trasa využívá z části stávající značené cyklistické trasy nebo je vedena po klidnějších komunikacích či cestách. Délka: 22 km, počet památných stromů 26 jedinců.

Přehled památných stromů, které je možné na trase potkat se stručnou charakteristikou (p. = počet stromů ve skupině, o. = obvod kmene, v = výška stromu, = u stromu je umístěna informační tabule)

Další fotografie stromů, které jsou na trase, jsou umístěny v Unikátní galerii stromů na stránkách www.prazskestromy.cz
Příjemnou cestu vám přeje autor webu prazskestromy.cz!    (aktualizace 6/2011)                                                                                                    
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Podrobný doporučený popis cyklistické trasy po památných stromech

Trasa č. 2 

Vydejte se na zajímavé putování za starými svědky minulosti, které pro vás budou dílčími cíli během celé projížďky.

Z Opatova přes Chodov, Kunratice, Libuš, Cholupice, Točnou a Komořany do Modřan
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