
Na fotografii níže: památné lípy u kapličky sv. Anny v Satalicích. 
Fotografie na titulce: V krajinářsky cenném území je řada jírovcových alejí, 
které lemují cesty.

Podrobnější popis této trasy i dalších vycházek 
po pražské přírodě naleznete na adrese:

http://portalzp.praha.eu/zaprirodou

Připravil Odbor ochrany prostředí MHMP v roce 2018. Neprodejné.
Autor textu a fotografií: Aleš Rudl, grafická úprava: Kvadra, tisk: ALADIN agency s.r.o.

Sada tras 
„Za památnými stromy Prahy pěšky a MHD“

Za památnými a významnými
stromy Satalic a Vinoře

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE 11

Délka trasy: Celá trasa je dlouhá 5,2 km  
(s odbočkou k památnému topolu 5,7 km).

PAMÁTNÉ STROMY NA TRASE:
(Číslo za označením stromu uvádí identifikační číslo OCP MHMP)
(3) Lípy u kapličky sv. Anny, Tilia cordata, T.platyphyllos
robur – 31. Skupina čtyř památných stromů je chráněna 
od roku 2001, jsou vysoké od 21 do 24 m a obvody kmenů 
dosahují až 565 cm. Jejich vysazení souvisí s úpravou místa  
v okolí kaple.
(5) Skupina dubů v Satalické bažantnici, Quercus  
robur – 68, 86. Nejmohutnější dub skupiny je chráněn 
od roku 2004, další dva od roku 2007. Dosahují výšek až  
33 m a největší jedinec má obvod kmene ve 110 cm  
675 cm. Pozoruhodný čtyřkmen jako centrální strom připomíná 
původní osnovu barokního Černínského panství (zámecký 
komplex Vinoř – Satalice – Ctěnice).
(8) Linda v poli u Satalic, Populus alba – 113. Strom je 
chráněn od roku 2013, je  vysoký 23 m a obvod kmene má 673 cm.  
Je krajinnou dominantou. 
(16) Lípa u kostela ve Vinoři, Tilia cordata – 21. Strom 
je chráněn od roku 1999, je vysoký 26 m a obvod kmene má  
420 cm. Strom je lokální dominantou. 
(19) Miranovy duby ve Ctěnickém háji, Quercus  
robur – 40. Skupina jedenácti stromů je chráněna od roku 2001, 
jsou vysoké v rozmezí 32 – 40 m a jejich kmeny mají obvody 
269 – 438 cm. Byly vysazeny na paměť selského povstání v roce 
1775 vedeného Josefem Miranem.

Významné stromy zařazené do databáze  www.prazskestromy.cz:
Olše lepkavá ve Vinořském parku (12), Lípa republiky  
na Vinořském náměstí (14), Lípa republiky před ZŠ Vinoř (17).

Podrobnější informace k uvedeným 
stromům je možné najít na webu Pražské 
stromy - www.prazskestromy.cz, který je 
průvodcem po památných a významných 
stromech v hl. m. Praze.

Nenáročná trasa vede zajímavými přírodovědně 
hodnotnými celky v severovýchodní části Prahy. 
Trasa je dobře napojena na MHD a je možné ji  
v průběhu zkrátit. Trasa je vhodná jak pro půldenní 
procházku, tak i pro celodenní výlet. Atraktivní je 
rovněž pro děti a lze ji absolvovat také na kole. 
Na trase je 8 míst s památnými, resp. významnými 
stromy s celkem 23 jedinci.

Kaple sv. Anny (2) 
Její autorství je připisováno Ignáci Kiliánu Dienzenhoferovi.  
Byla postavena v roce 1730. Jde o jednoduchou stavbu  
s obdélným půdorysem a půlkruhovým závěrem. Nad průčelím 
je věžička ukončena cibulovou bání.
Přírodní památka Bažantnice v Satalicích (4)
Chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1951 na ploše  
15,91 ha. Předmětem ochrany je zachování listnatého lesa, 
zejména starých stromů, jako biotopu vzácných druhů hmyzu. 
Zároveň je to krajinářsky cenné území v návaznosti na Vinořský 
park.
Přírodní rezervace Vinořský park (7)
Rezervaci tvoří bývalý zámecký park, který byl založen v první 
polovině 18. století rodem Černínů. Je krajinářsky hodnotným 
územím a je útočištěm mnoha chráněných druhů živočichů  
a rostlin. Chráněn je od roku 1982 na ploše 34,07 ha.  
V parku se nacházejí výchozy cenomanských pískovců české 
křídy (10). 
Kostel Povýšení sv. Kříže ve Vinoři (15)
Je nejvýznamnější barokní památkou Vinoře a jejího okolí. Je 
chráněn jako kulturní památka České republiky. Původně zde 
stál dřevěný kostel, který vyhořel a byl nahrazen kamennou 
románskou stavbou tribunového typu, z níž se dochovalo 
pouze zdivo věže. V letech 1727-1728 byl kostel barokně 
přestavěn architektem F. M. Kaňkou (obě postranní lodě). 
Tato barokní přestavba byla posledním rozsáhlejším zásahem 
do architektury kostela. V interiéru kostela jsou zachovány 
varhany z roku 1781 a další cenné artefakty.
Ctěnický háj (18)
Ctěnický háj je původní oborou náležící k zámku ve Ctěnicích. 
V současnosti se jedná o samostatný lesopark, kterým prochází 
ústřední cesta společně se žlutou turistickou značkou. Jeho 
rozloha je přibližně 14 ha. 
Zámecký areál Ctěnice (20)
Zámek byl původně gotickou tvrzí, kterou chránil příkop. 
Kolem roku 1550 byla tvrz přestavěna na renesanční zámek. 
V letech 1719 – 1724 architekt F. M. Kaňka přestavěl pro 
hraběte Prokopa Černína z Chudenic zámek do klasicistní 
barokní podoby. V té se dochoval s drobnými úpravami až 
dodnes. Od roku 1945 objekt chátral, až byl v roce 1993 
bezplatně převeden do majetku hlavního města Prahy. Areál 
je kulturní památkou České republiky. Nyní areál spravuje  
Muzeum hl. m. Prahy a je přístupný veřejnosti s možností 
návštěvy expozic.
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