
Cyklistická trasa č. 3

Z Roztyl přes Krč, Kamýk, Hodkovičky, Braník a Podolí na Palackého náměstí

Sekvojovce obrovské
v Michelském lese

p. 2, o. 340, 335 cm
v. 34,5; 35 m

Jilm vaz 
v Michelském lese

o. 358 cm, v. 31 m

Lípa srdčitá na Vídeňské

o. 347 cm, v. 16 m

Skupina dubů v ulici Sládkovičova
p. 4, o. 216-272 cm, v. 21-26 m

Dub letní V Hrobech

o. 355 cm, v. 22 m

Dub v lesním 
porostu Kamýk

o. 333 cm, v. 36 m

Stromořadí dubů letních 
v Hodkovičkách - i

p. 12, o. 262-403 cm, v. 18-32 m

Duby v ulici Mezivrší

p. 3, o. 237-324 cm, v. 21-26 m
Hrušeň obecná 

pod Vysokou cestou

o. 200 cm, v. 15 m

Dub letní v Podolí
o. 368 cm, v. 23 m

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

 = informační tabulei

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

mapový podklad 
© PLANstudio, 2010Délka trasy: 21 km, počet památných stromů: 27 jedinců 
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Podrobný popis doporučené cyklistické trasy po památných stromech

Trasa č. 3
Vydejte se na zajímavé putování za starými svědky minulosti, které pro vás budou dílčími cíli během celé projížďky.

Z Roztyl přes Krč, Kamýk, Hodkovičky, Braník a Podolí na Palackého náměstí

     Od metra linky C Roztyly se vydáme na cestu po cyklotrace A222 směrem k Michelskému lesu. Žlutá turistická značka nám rovněž určuje následující kilometry směr. Po 600 m jízdy se napojujeme na cyklotrasu A22, 
klesáme do Krče a po pravé straně vidíme v lesní školce dva mohutné památné sekvojovce obrovské (50°2'6.878"N, 14°28'1.974"E).                  
     Sjíždíme k rybníku Labuť od, kterého pokračujeme po široké cestě proti proudu Kunratického potoka, po cyklotrase A212. Ještě než znovu vjedeme do porostu lesa vidíme hned za rybníkem po pravé straně vysoký jilm 
vaz (50°1'59.644"N, 14°27'26.71"E), který svoji korunu zvedá nad okolní porost. 
      Pokračujeme stále podél potoka a kolem sebe míjíme mnoho starých dubů, které také jistě přitáhnou naší pozornost. U restaurace Na Tý louce zelený opouštíme Kunratický les, značenou cyklistickou a žlutou turistickou 
trasu a míříme nahoru na křižovatku s Vídeňskou ulicí. U ní roste památná lípa, a tak kdo chce může si udělat odbočku z trasy. Protože zmíněná ulice je dost frekventovaná, přejíždíme křižovatku rovně, a pak zatáčíme 
doleva a stoupáme ulicí K výzkumným ústavům. Před Ústavy akademie věd je autobusová konečná a za ní se dostáváme opět na Vídeňskou. Při pohledu směrem vlevo vidíme na druhé straně komunikace památnou lípu 
srdčitou (50°1'7.506"N, 14°27'59.892"E), která statečně čelí náporu silniční dopravy.      
      Poté se vrátíme zpět na světelnou křižovatku. Jedeme směrem na Krč, ale na první křižovatce odbočíme vlevo do ulice V Štíhlách. Za areálem základní školy odbočujeme vpravo do ulice Jánošíkova, která je tvořena 
širším chodníkem. Za prvním panelákem odbočujeme vlevo a již se ocitáme v sídlišti Krč a v ulici Sládkovičova, která zde tvoří smyčku. Pokračujeme v jízdě a na křižovatce s ulicí Tajkovského odbočíme vpravo, objíždíme 
panelák před jehož severní stranou rostou čtyři památné duby (50°1'22.048"N, 14°27'10.329"E). 
      Od nich pokračujeme šikmo severozápadním směrem, silnici přecházíme po světelném přechodu. Dostáváme se do ulice Na Příčce, ze které odbočujeme vlevo do Sulické ulice, která se následně jmenuje Na Borovém. 
Komunikací U Nového dvora přijíždíme na kruhový objezd, na křižovatku s ulicí Novodvorská. Komunikaci přejedeme a pokračujeme podél ní po chodníku vlevo. Na dalším kruhovém objezdu se dáme doprava. Tím se 
dostáváme do ulice K Lesu, kterou pokračujeme až k areálu základní školy. Před ním odbočujeme vlevo na asfaltovou cestu. Po levé straně míjíme přírodní památku V hrobech. A to už se ocitáme na okraji lesního porostu 
Kamýk, kde nás vítá památný hraniční dub letní (50°0'33.224"N, 14°26'35.293"E). 
      Od něj jedeme vpravo po lesní cestě kolem plotu ohraničujícího areál základní školy. Ten nás dovede až k dětskému hřišti a tělocvičně v přírodě, kde je i malý zookoutek. Stále pokračujeme rovně v našem směru a již 
jedeme po asfaltové cestě, která se mírně stáčí doprava. Vystoupáme malý kopeček a již vidíme po naší levé ruce další památný dub letní (50°0'51.203"N, 14°26'21.927"E). 
      Před ním je úzká pěšina, kterou po jeho prohlédnutí budeme pokračovat, tím se dostáváme na okraj lesního porostu. Pokračujeme stejným směrem a ulicí U Kamýku, přijíždíme na světelné křižovatce Mariánskou ulici 
šikmo vpravo a dostáváme se do ulice zvané Ve Lhotce, kterou opustíme při křížení s ulicí Nad Zátiším. Touto ulicí se dostaneme až na hráz malé nádrže, kterou protéká Zátišský potok. Od hráze jedeme nejprve vlevo 
podél lesa ulicí Klánova, a pak už dolů z kopce po komunikaci Na Dlouhé mezi. Kolem cesty si můžeme všímat starých dubů. A když přijíždíme na křižovatku s ulicí V Lučinách, kterou pak budeme pokračovat, od bývalé 
restaurace U Zlatého bažanta bylo vyhlášeno stromořadí 12 dubů letních (50°1'8.374"N, 14°25'15.733"E) za památné. 
                Malebným údolím Zátišského potoka se dostáváme do ulice V Mokřinách, kterou dojedeme až k tramvajové zastávce Černý kůň. Tam přejedeme silnici a podjedeme tramvajovou i vlakovou trať a tím se přiblížíme 
k řece Vltava, podél které vede cyklotrasa A2, kterou jedeme směrem na Braník. V blízkosti tramvajové zastávky Pobřežní cesta, pojdeme tramvajovou trať, Modřanskou ulici i Jižní spojku. Zde si můžeme udělat odbočku k 
dubům v ulici Mezivrší. Pojedeme tedy ulicí Jiskrova, přejedeme ulici Ke Krči, a pak na křižovatce s Branickou ulici zatočíme vpravo a hned vlevo a už stoupáme ulicí Mezivrší, kde po chvíli vidíme po levé straně jsou 
vyhlášeny tři památné duby letní (50°2'16.148"N, 14°24'59.61"E).     
                Až si je prohlédneme vrátíme se zpátky do míst než jme vjížděli do Jiskrovy ulice a pokračujeme ulicí Na Mlejnku směrem na Podolí. Jedeme po nevyužívaném chodníku, nad námi je přírodní památka Branické 
skály. Za ní odbočuje vpravo ulice jenž nese název Vysoká cesta. Jakmile do ní zabočíme, hned vidíme, jak se nad ní naklání památná hrušeň (50°2'37.29"N, 14°24'46.558"E). 
                 Poté stále podél komunikace s tramvaji pokračujeme kolem plaveckého stadionu. Za hostincem Na Staré Sokolovně u hřiště je dobře viditelný památný dub letní (50°3'16.253"N, 14°25'7.368"E). Zde můžeme 
přejet silnici a tramvajovou trať a jet po cyklotrase A2 až na Palackého náměstí, kde je vstup do metra B Karlovo náměstí.      

Trasa využívá z části stávající značené cyklistické trasy nebo je vedena po klidnějších komunikacích či cestách. Délka: 21 km, počet památných stromů 27 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)

Sekvojovce obrovské v Michelském lese - p. 2, o. 340, 335 cm, v. 34,5; 35 m - exotické dřeviny obdivuhodných rozměrů
Jilm vaz v Michelském lese - o. 358 cm, v. 31 m - jeden z nejmohutnějších a nejstarších jilmů a zároveň jediný památný svého druhu na území města
Lípa srdčitá na Vídeňské - o. 347 cm, v. 16 m - strom nadprůměrného vzrůstu a věku
Skupina dubů v ulici Sládkovičova - p. 4, o. 216-272 cm, v. 21-26 m - stromy významné vzrůstem, krajinná dominanta
Dub letní V Hrobech - o. 355 cm, v. 22 m - mohutný hraniční dub na okraji porostu
Dub v lesním porostu Kamýk - o. 333 cm, v. 36 m - strom nadprůměrného vzrůstu a věku
Stromořadí dubů letních v Hodkovičkách -  - p. 12, o. 262-403 cm, v. 18-32 m - stromy výjimečné mohutností a stářím, plní funkce biologické a ekologické. Vysázel je okolo roku 1880 továrník Hans Kropf
Duby v ulici Mezivrší - p. 3, o. 237-324 cm, v. 21-26 m - vzrostlé staré stromy, dva svými korunami splývají a působí jako jeden celek, spoluvytvářejí zelenou enklávu, nejmohutnější finalista ankety Strom roku 2008  
Hrušeň obecná pod Vysokou cestou - o. 200 cm, v. 15 m - ojedinělá hrušeň této mohutnosti a stáří v pražském regionu 
Dub letní v Podolí - o. 368 cm, v. 23 m - strom významný vzrůstem, stářím a rovněž z estetického hlediska

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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