
Na fotografiích: vlevo - přírodní rezervace Šance, 
nahoře odleva - Duby letní v Cholupické bažantnici, Dva duby letní v Točné,
Komořanský zámek.
Foto na titulní straně: přírodní park Modřanská rokle - Cholupice.

8 km - Komořanský zámek
Bývalá tvrz ve svahu nad Vltavou je dnes zámeček dvojkřídlé dispozice 
s věží ve spoji těchto křídel. Dvůr je uzavřen do tvaru písmene U, 
třetí křídlo však nelze k zámku přičítat. Zbraslavští opaté zde měli 
letní sídlo, v současné době jej využívá Český hydrometeorologický 
ústav. Zámek je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Schůdnost trasy pro seniory a rodiny s malými dětmi a kočárky, 
sjízdnost pro cyklisty:
Trasa je vhodná pro rodiny s malými dětmi i pro seniory. Zvýšený 
pozor je třeba dát v úseku mezi obcemi Cholupice a Točná v ulici 
Hrazanská, kde je automobilový provoz. Vzhledem k různým povr-
chům cest a místy zúženým průchodům není však trasa vhodná pro 
kočárek. Na kole lze trasu absolvovat bez větších problémů. V lesních 
úsecích je třeba jízdu přizpůsobit aktuálnímu stavu cest.

Podrobnější popis trasy i dalších vycházek 
této sady naleznete na adrese:

http://portalzp.praha.eu/zapamatnymistromy

Připravil Odbor ochrany prostředí MHMP v roce 2016. Neprodejné.
Autor textu a fotografií: Aleš Rudl, grafická úprava: Kvadra, tisk: ALADIN agency s.r.o.

0 km - Přírodní park Modřanská rokle – Cholupice
Přírodní park byl vyhlášen v roce 1991 na ploše 1707,5 ha. Jádro 
přírodního parku představuje typickou kulturní středočeskou krajinu 
s poli, drobnějšími lesíky, rybníčky a dosud poměrně zachovalými 
vesnicemi. Okrajové části jsou tvořeny zalesněnými strmými 
svahy a roklemi (Modřanská rokle, Břežanské údolí, Komořanská 
rokle). Ve své jihozápadní části zahrnuje přírodní park zalesněné 
návrší Šance s výraznými pozůstatky keltského oppida. Výrazným 
negativním zásahem bylo vybudování Pražského okruhu, který 
narušil charakter venkovské krajiny.
 
0,84 km - Přírodní památka Cholupická bažantnice
Přírodní památka nacházející se na území bývalé bažantnice 
byla vyhlášena za chráněné území v roce 1982 na ploše 
13,78 ha. Chrání přirozené lesní porosty typu lužního lesa s porosty 
starých dubů. Ze vzácnějších rostlinných druhů se zde vyskytuje 
lecha jarní, dymnivka dutá a sasanka hajní. Na území památky 
byl zjištěn výskyt celé řady druhů motýlů, ze vzácnějších motýlů 
se zde vyskytuje otakárek fenyklový, otakárek ovocný, soumračník 
máčkový, bělásek řeřichový a žluťásek čičorečkový. Z ptáků zde 
hnízdí káně lesní, holub hřivnáč, puštík obecný, strakapoud velký, 
budníček lesní, rehek zahradní, červenka obecná, sýkory aj. Ze 
savců je hojný hryzec vodní a myšice lesní. 
 
5,5 km - Přírodní rezervace Šance
Přírodní rezervace byla vyhlášena chráněným územím v roce 
1982 na ploše 116,18 ha (v roce 2013 rozšířena na 198,3 ha). 
Důvodem ochrany jsou skalnaté svahy v údolí Břežanského potoka 
s významným geologickým profilem, dubový les vyvinutý v několika 
přirozených typech (tolitová doubrava, biková doubrava, habrová 
doubrava), lipová javořina na suti, výskyt chráněných a ohrožených 
druhů rostlin a živočichů na skalách.

Sada tras 
„Za památnými stromy Prahy pěšky a MHD“

Za památnými stromy 
Cholupic, Točné a Komořan

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE

Nenáročná trasa vede přírodním parkem Modřanská 
rokle – Cholupice v jižní části Prahy. Je dobře 
napojena na MHD. Trasa je vhodná na odpolední 
procházku a lze ji pojmout i jako kratší výlet. Trasu 
je možné absolvovat i na kole. U památných stromů 
na trase se můžete setkat s naučnou audiostezkou. 
Na trase je 6 míst s památnými stromy s celkem 
8 jedinci.
Délka trasy: Celá trasa je dlouhá 8,8 km.
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