
Sada tras
Po Praze podél potoků

Podél 
Kunratického potoka

Samotný pramen Kunratického potoka se na-
chází v oblasti na západ od katastrálního území 
Hrnčíře. Jsou zde rybníky,  z nichž některé pat-
ří do přírodní památky Hrnčířské louky. Následně 
potok protéká další PP Údolí Kunratického poto-
ka, za kterou teče již takřka přímo údolím do Bra-
níku. Kunratický potok ústí do Vltavy nedaleko 
Barrandovského mostu.
Rodiny s dětmi si mohou trasu zpestřit návštěvou zoo-
koutku či některého z hřišť na trase. Trasa nabízí také 
možnost občerstvení v restauracích.
Celková délka trasy je cca 12,4 km.

V PRAZE 

ZA PŘÍRODOU

zaJímaVosTi Na TRase

0 km – Přírodní památka Hrnčířské louky
Území o rozloze 29,3 ha je chráněno od roku 1988. Soustava 
rybníků s vlhkými loukami ve svém okolí, je zde lokalita vodního 
ptactva. Často se zde zdržuje volavka popelavá. 
1,3 km – Kunratice (2)
Poprvé jsou Kunratice připomínány roku 1287. Později bývaly sa-
mostatným panským sídlem. K velkému rozvoji Kunratic došlo  
v 18. století v souvislosti se zájmem o výlety do přírody, pro které 
byly ideálním cílem. Kunratice byly připojeny k Praze roku 1968.
zajímavosti na odbočce:
Kunratický zámek (3)
Zámek stojí na místě tvrze doložené roku 1336. Výstavba barok-
ního, trojkřídlého zámku byla započata v roce 1687. Společně  
s častým střídáním majitelů se budova postupně rozrůstala. Po-
slední a největší přestavba proběhla v roce 1830. K zámku pat-
ří původně barokní zámecký park, který má rozlohu 6 ha. K zámku 
patřila též obora typu bažantnice o rozloze 11,3 ha. V současnosti 
jsou v zámku umístěna vědecká pracoviště Národního muzea a de-
pozitář jeho entomologického oddělení. Zámek je tak pro veřejnost 
nepřístupný. Lze navštívit zámecký park a bývalou bažantnici. Od 
hráze Šeberáku je vstup do zámeckého parku vzdálen asi 1,2 km. 
V bažantnici jsou vyhlášeny dva duby letní za památné stromy. Při 
jižní ohradní zdi je u brány památná lípa.
Kostel sv. Jakuba Většího (4)
Vznikl zřejmě před rokem 1357, kdy již byla v Kunraticích fara  
a tím i kostel, hřbitov a škola. V letech 1730–36 byl kostel barok-
ně přestavěn, a to nákladem Jana Arnošta Václava z Golče. Střed 
kostela vyplňuje prosklená skříň s voskovou figurínou, v které jsou 
uchovány ostatky mučedníka z Diokleciánovy doby sv. Jana Řím-
ského.
3,0 km – Horní mlýn (5)
Mlýn u Hornomlýnského rybníka v Kunraticích. Mlýn je zmiňován 
již v 16. století. Poté často měnil majitele.
3,6 km – přírodní památka Údolí Kunratického potoka
Území o rozloze 150,2 ha je chráněno od roku 1988. Je zde za-
chována údolní niva s lesními porosty přirozeného charakteru. 

Dubové a dubohabrové porosty, zbytky společenstva skalní stepi. 
Celé údolí má tři odlišné přírodopisné rázy: nivu potoka, lesní par-
tie a skály.

4,3 km – Dolní mlýn (6)
Mlýn zvaný též Kunratický nebo Bartůňkův. Stojí u Dolnomlýn-
ského rybníka v Kunraticích. Doba jeho vzniku není známa, ale je 
mladší než Horní mlýn. Je známo, že v 18. století se zde již mle-
lo. Rovněž zde se často měnili majitelé. 

4,6  km – Nový hrádek (7)
Zřícenina hradu založeného Václavem IV., výstavba byla započa-
ta v roce 1411. Král zde pobýval již v roce 1412 a roku 1419 zde 
i zemřel. V roce 1421 byl hrad dobyt husity a vypálen. Zříceniny 
byly dobře zachovány až do 19. století, kdy byly v roce 1881 zbo-
řeny. Dnes zde naleznete, po úpravách v letech 2012-2013, zá-
klady, informační cedule o historii hradu a dřevěný mostek přes 
bývalý hradní příkop.

5,5 km – Fakultní Thomayerova nemocnice (8)
Současná nemocnice byla původně vybudována jako komplex 
budov bývalých Sociálních ústavů hl. města Prahy. Ten byl posta-
ven v letech 1928–1941 podle projektu B. Kozáka. 

7,9 km – restaurace U Labutě
V těchto místech stával již odpradávna zájezdní hostinec při zem-
ské silnici. Písemný záznam je z roku 1654. Restaurace je zde 
dodnes.

8,9 km – zámeček v Dolní Krči (9)
Stojí na místě středověké tvrze poprvé doložené roku 1467, kte-
rá byla jako pustá prodána roku 1628 karmelitánům u sv. Hav-
la na Starém Městě pražském. Ti zde vybudovali letní sídlo. 
Současný novogotický zámeček byl vybudován až v roce 1860.  
V průběhu roku 2003 prošel objekt rekonstrukcí a slouží jako hotel.  
K zámku přiléhá veřejně přístupný zámecký park, nyní Krčský 
park. V současnosti jde o torzo někdejší podoby parku, celková 
rozloha je přibližně 6 ha.

Na fotografiích: Rybník Labuť v Krči a Dolnomlýnský rybník
Na titulní straně: cesta od Dolnomlýnského rybníka
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Kunratický potok

oRieNTaČNí maPa a PoPis TRasY

začátek trasy: Začátkem trasy pro pěší je zastávka Pod Vsí auto-
busových linek 165, 326, 327 a 385 v městské části Šeberov. Takto 
se nejblíže dostanete k pomyslnému prameni Kunratického potoka.

0 km – autobusová zastávka Pod Vsí
Od zastávky pokračujte jižním směrem, tedy ve směru jízdy auto-
busu (pokud jste přijeli od stanice metra C Opatov). Pokud půjdete 
od zastávky asi 100 metrů rovně, po levé straně uvidíte malý rybník 
Jordánek, který je součástí PP Hrnčířské louky. Ještě před rybníkem 
odbočte vpravo, směrem ke sportovnímu a rekreačnímu areálu, kde 
je minigolf, sportoviště, dětské hřiště a stánek s občerstvením (1). 

0,5 km – Ulice Tužebníkova
Za sportovním areálem minete po levé straně ohradu se zvěří, a za 
ní rybník Brůdek, patřící rovněž do přírodní památky Hrnčířské ryb-
níky. Celý areál končí u zástavby a ulice Tužebníkové. Pokračujte 
rovně až k budově základní školy, která bude po vaši levé straně.
0,7 km – Ulice V Ladech
U základní školy odbočte vlevo do ulice V Ladech.

1,3 km – Kunratická spojka
Ulice v Ladech končí kolmo na rušnou Kunratickou spojku s přecho-
dem pro chodce. Dále pokračujte rovně, tentokrát ulicí Nad Šeberá-
kem, po které obejdete rybník Šeberák. Zde jste již na území měst-
ské části Praha-Kunratice.

2,2 km – Rybník Šeberák
Nedaleko stavidla rybníku je autobusová zastávka Šeberák. Zde 
se rovněž poprvé setkáte se zelenou turistickou značku, která vás 
bude doprovázet následující úsek cesty podél Kunratického potoka.

možná odbočka: Pokud odbočíte vlevo po 
zelené turistické značce, můžete se projít 
kolem památných dubů v kunratické bažant-
nici, dále památné lípy u brány zámeckého 
parku i vlastním zámeckým parkem, oko-
lo zdejšího zámku (3) a kostela sv. Jakuba 
Většího (4). Zpět k zelené značce, tedy i ke 
Kunratickému potoku, se snadno dostane-
te od kostela vpravo ulicí K Libuši, přes ná-
městí Presidenta Masaryka a ulicí K Šebe-
ráku, z které v protisměru odbočuje zelená 
dolů ulicí Strouhalovou.
3,0 km – začátek pěšinky
Zelená značka vás dovede zástavbou zpět  
k vlastnímu Kunratickému potoku. Přejde-
te lávku a odbočíte vlevo na menší pěšinku. 
Zde vede cyklotrasa A213. Po levé straně (5) 
budete mít Hornomlýnský rybník (Vernerák).
3,5 km – Ulice za Rybníkem
Zelená vás dovede k ulici K Verneráku, 
kterou mírně vlevo přejdete do ulice Za 

Rybníkem. Jedná se o zcela klidnou komunikaci, po které dojdete 
k hranici přírodní památky Údolí Kunratického potoka.
4,3 km – Dolnomlýnský rybník
Na hrázi Dolnomlýnského rybníku opustíte zelenou turistickou značku  
budete pokračovat dále po žluté turistické značce. Pod rybníkem klapá-
val Dolní mlýn (6), z kterého jsou nyní obytné budovy. Před vámi je nej-
přírodnější úsek celé trasy. Půjdete jednak po břehu Kunratického poto-
ka, ale také pěkným prostředím Kunratického lesa (naz. též Krčský les).
4,6 km – odbočka k Novému hradu
V těchto místech z původní trasy po žluté značky odbočuje vpravo 
značka modrá. Pokud po ní uhnete do svahu, můžete vystoupat ke 
zbytkům Nového hrádku (7).
5,5 km – U Krále Václava iV.
Pohodlná cesta vás stále společně se žlutou turistickou značkou do-
vede k restauraci U Krále Václava IV, kde je také dětské hřiště a zoo-
koutek. Dále pokračujte po žluté značce. Zanedlouho minete další re-
stauraci Na Tý louce zelený. Stále pokračujte po žluté značce. Po levé  
straně budete mít oplocení Thomayerovy nemocnice (8).

7,9 km – Rozcestí U Labutě
Žlutá značka, ale i cyklotrasa A212 vás dovedly k dalšímu rybníku 
na Kunratickém potoce, tento se jmenuje Labuť. Těsně před rybní-
kem minete památný strom, jilm vaz. Rybník lze obejít z obou stran, 
ale pokaždé se dostanete k rušné ulici Vídeňské. Mezi rybníkem  
a ulicí Vídeňskou stojí historická restaurace U Labutě. V tomto místě 
je možné výlet ukončit, protože nedaleko od trasy na Vídeňské ulici 
je zastávka autobusů U Labutě.

8,2 km – Ulice Vídeňská
Překonat Vídeňskou ulici vám pomohou světelné přechody, jeden 
pro pěší, druhý pro cyklisty. Na opačné straně Vídeňské pokračujte 
vpravo pod železniční most a za ním odbočte vlevo do parku.

8,9 km – zámek Krč
Klidná cesta parkem vás dovede k rybníkům – první se jmenuje Sý-
korka, druhý je Zámecký. Jste u zámku v Krči (9), který je nyní pře-
měněn na hotel. Za zámkem je další rybník s názvem Statkový.

9,2 km – Ulice sulická
Za zámkem – hotelem minete po levici nádraží Praha Krč a před vámi 
bude ulice Sulická a druhý světly řízený přechod pro chodce a cyklis-
ty. Za přechodem pokračujte vpravo pod most pod Jižní spojkou a za 
ním vlevo na cyklostezku po levém břehu Kunratického potoka. Vede 
tudy cyklotrasa A22. Nedaleko odtud je ukryta kaple sv. Anny. Cestou 
postupně minete několik sportovišť, až dojdete k ul. Vrbově.

11,4 km – Ulice Vrbova
Před vámi je další přechod, tentokrát bez světelného řízení. Tra-
sa pokračuje stále rovně po cyklostezce. Kunratický potok zde teče 
více vpravo, ale brzo se ukrývá pod zem.

12,2 km – Cyklotrasa a2
Zanedlouho dojdete k velkému parkovišti a dětskému hřišti. Zde je 
rozcestí cyklotras. Vaše cesta dále vede vlevo do podchodů pod 
Jižní spojkou, ul. Modřanskou a tramvajovou tratí. Na druhé straně 
se setkáte s pražskou páteřní cyklotrasou A2. Zde odbočte vpravo.

12,4 km – Po cyklostezce dojdete k můstku přes Kunratický potok, 
který vytéká z podzemí. Zde je konec trasy podél Kunratického po-
toka, protože v těchto místech potok ústí do Vltavy.

zakončení trasy pro pěší:
Pokud se vrátíte do podchodu, kterým jste před chvilkou šli, může-
te vystoupat k ul. Modřanské, kde je zastávka MHD Pobřežní cesta 
s tramvajovými linkami č. 2, 3, 17 a 21 a autobusovou linkou č. 190.

Podrobnější popis této i dalších tras pražskou přírodou naleznete 
na adrese: http://portalzp.praha.eu/zaprirodou
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