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

http://portalzp.praha.eu/zaprirodou

Sada tras 
„Pražská příroda, známá, neznámá“

Muzeum – Hloubětín

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE 5

Průběh trasy: Stanice metra Muzeum – Riegrovy 
sady – Vítkov – Krejcárek – Balkán – Tábor – 
případně metro Hloubětín. Délka výletu až  
k metru Hloubětín je asi 11 km, včetně odbočky 
k botanické zahradě a zpět je pak o 1,2 km delší.

Poměrně neobvyklá trasa vás vyvede z abso-
lutního centra Prahy na její východní předměs-
tí. Překvapivě takřka celá trasa vede známými  
i méně známými přírodnímu územími, a to jak 
městskými parky, tak zahrádkářskými osadami, 
ale i sady.

0,6 km - Riegrovy sady (2)
Park se nachází na pozemcích bývalých usedlostí Saracinky, 
Pštrosky a Kuchyňky. Městský park vznikl v letech 1904 až 
1908 podle návrhu Leopolda Batěka. V místech, kde je park, 
býval dříve i lom, dnes zde naleznete schodiště a pomník.
František Ladislav Riegr
Český politik, publicista a spoluzakladatel a druhý vůdce Národní 
strany. Riegr patřil k nejvýznamnějším českým osobnostem 19. 
století a celý svůj dlouhý život byl účastníkem a organizátorem 
všech důležitých událostí v Čechách. F. R. Riegr žil v letech 
1818 až 1903.

1,3 km - Rajská zahrada (3)
Park se nachází v místě, kde bývala vinice a následně zásobní 
zahrada městských sadů. Nynější park vznikl v období let  
2006 až 2008 a představuje jeden z nejhezčích a nejmodernějších 
městských parků v Praze. Naleznete zde nejen příjemné 
prostředí k odpočinku, ale i řadu sportovišť a dětských hřišť.

2,4 km - Drážní cyklostezka (4) 
V roce 2010 dokončená smíšená stezka pro pěší a cyklisty 
vznikla na tělese zaniklé železniční trati. Součástí stezky je  
i zrekonstruovaný most a tunel, který ústí nedaleko Krejcárku.
Park na vrchu Vítkově (6)
Horní promenádní cesta i svahy Vítkova poskytují příjemné 
místo jak k procházkám a odpočinku, tak i rozmanitému 
sportování. Pro rodiny s dětmi jsou v parku k dispozici dětská 
hřiště, závěsné houpačky i pikniková místa.
 
6,5 km - Cedr atlaský Na Balkáně (8)
Jediný cedr na území Prahy, který je vyhlášen jako památný 
strom. Odhadované stáří je cca 100 let, obvod kmene měří  
253 cm, výška stromu je zhruba 19,5 m.

7,1 km - Park Třešňovka (9)
Třešňovka v Hrdlořezích byla založena před druhou světovou 
válkou. Poslední řízený sběr třešní se zde konal v roce 1992, 
po té zůstalo území nevyužíváno. V roce 2015 přistoupil Odbor 
ochrany prostředí MHMP k úpravě celého bývalého sadu. I díky 
ponechání mnohých stromových torz a citlivé práci s  lučním 
porostem hostí nyní Třešňovka mnoho druhů živočichů  
a rostlin. Třešně je možné česat pro vlastní potřebu.

8,5 km - Botanická zahrada v Malešicích (11)
Původní usedlost Josefa Havlíčka, ke které patřila zelinářská 
zahrada a ovocný sad. Na přelomu 19. a 20. století byla usedlost 
přeměněna na vilu s parkem, majitelem byl průmyslník Jirásko. 
V roce 1948 se po konfiskaci stalo majitelem hlavní město. 
Nyní zde sídlí zahradnická škola, které slouží i okolní botanická 
zahrada s tropickými skleníky. Zahrada je v pracovních dnech 
přístupná veřejnosti.

 aneb z Václaváku na Balkán 
 a ještě dále

10,2 km – PP Pražský zlom (14)
Přírodní památka chrání jediný pražský odkryv Pražského zlomu, 
což je významná porucha zemské kůry, podle které docházelo 
k pohybům vrstev až o několik set metrů, takže se na povrchu 
setkávají ve stejné úrovní různě staré jednotky. Území je chráněno 
od roku 1988 a má rozlohu 0,36 hektaru. Ještě před druhou 
světovou válkou se zde těžil kámen.
 
10,1 km - Zámeček v Hloubětíně (15)
Zámeček vznikl na místě původní usedlosti, která je poprvé 
písemně připomínána k roku 1788 a patřila Janu Zemanovi. 
Následně objekt často měnil majitele, až v roce 1912 získala 
pseudogotický tudorovský zámeček Židovská náboženská obec  
v Praze. Dnes zde sídlí soukromé zdravotnické zařízení. U vchodu 
do areálu je od roku 2005 dodnes v provozu babybox, první v ČR.

Na fotografiích: Socha F. L. Riegra  
u vstupu do Riegrových sadů; 
Vodní prvky v Rajské zahradě; 
Nový park u Kejřova mlýna;
Jezírko v botanické zahradě pod Táborem.  

Na titulce: Třešňovku pomáhají udržovat 
také ovce. Foto: Jiří Juřík.

Připravil Odbor ochrany prostředí MHMP v roce 2018. Neprodejné.
Autor textu a fotografií: Jiří Juřík, 
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