
ZAJÍMAVOSTI NA TRASE

0,5 km, odbočka na Vyšehrad - Táborská brána
Důkladná prohlídka představuje samostatný výlet, pro účely
našeho výletu po výhledech proto zmíníme jen vyhlídková místa
z obvodu Vyšehradu (pořadí je proti směru hodinek): u Gorlice,
u galerie Vyšehrad, u Starého purkrabství, ale i z mnoha jiných
míst.

0,7 km - Jedličkův ústav
Historie Jedličkova ústavu na Vyšehradě se začala psát v roce
1913. V průchodu minete kavárnu Ta Kavárna, kterou provozuje
od roku 2007 Jedličkův ústav a školy ve spolupráci s občanským
sdružením Borůvka. Jedná se o tréninkové pracoviště pro mladé
lidi s tělesným postižením.

0,8 km - Park Na Topolce
Nevelký park, známý též jako park Na Slepičárně, se nachází nad
prudkým svahem k Vltavě. V roce 2003 prodělal velkou úpravu
jak cest, tak i vlastní zeleně. Součástí parku je i altán, stojící
v místech tanečního parketu. Park je vybaven automatickým
závlahovým systémem.

1,4 km - Kostel sv. Pankráce
V těchto místech stávalo několik svatyň, které však byly
postupně zničeny. V základech tohoto kostela jsou patrny zbytky
původní rotundy, která byla zřejmě jednou z největších v ČR.
Původní kostel byl zničen během bitvy o Vyšehrad roku 1420.
Následně byl obnoven, ale roku 1648 byl pobořen Švédy.
V průběhu 17. století byl kostel barokně obnoven.

2,4 km - Park Na Pankráci
Park Na Pankráci bývá někdy označován jako Centrální park
Prahy 4. Park má rozlohu 4,8 ha a vede v něm naučná stezka,
která obchází stromy zdejšího arboreta, kde je vysazeno okolo
40 druhů stromů opatřených popisky. Na severním okraji
můžete navštívit kulturou našlapanou a fair trade kávou vonící
kavárnu Café Na Půl cesty. Jedná se o tréninkovou kavárnu
neziskové organizace Green Doors, kde mají lidé s duševním
onemocněním možnost postupně se připravovat na práci a najít
ztracenou rovnováhu.

3,5 km - PP Podolský profil
Přírodní památku Podolský profil tvoří bývalý stěnový lom ve
svahu nad Vltavou, který obepíná plavecký areál v Podolí. Území
o rozloze 2,70 hektaru je chráněno od roku 1988. S Podolským
profilem sousedí významný krajinný prvek Skalní útvar
u Podolského profilu a dále pak PP Dvorecké stráně.

4,1 km - PP Dvorecké stráně
Přírodní památka o rozloze 3,89 hektarů chrání jižní stráně

s výskytem stepní fauny a teplomilných společenství rostlin.

5,7 km - Dobeška
Idea na vybudování vilové osady Dobešky (původně Dubešky) se
poprvé objevila v roce 1914, k nejrozsáhlejší výstavbě však došlo
až později, především do roku 1938.

Vávrova vyhlídka
Na odbočce do lesa, který byl založen v roce 1917, naleznete nad
srázem nad Vltavou nevysokou (asi 2 metry vysokou)
vyhlídkovou dřevěnou stavbu, která je dílem arch. Davida Vávry.

5,7 km - PP Branické skály
Přírodní památka zahrnuje bývalý vápencový lom, kde jsou
chráněny zbytky lesní a lesostepní fauny a flóry, rovněž je zde
paleontologické naleziště. K vyhlášení památky o rozloze 8,17 ha
došlo v roce 1968. V lomu se těžilo do roku 1928. V období
druhé světové války vybudovala německá armáda ve skále sedm
různých štol pro umístění podzemní továrny.

6,7 km - Dominikánský dvůr
Vznik dvora lze datovat do rozmezí roků 1610 až 1750. Další
historie dvora je velice pestrá, například právě zde se nacházel
branický pivovar, kde vařili pivo od roku 1622 do r. 1899
dominikáni, jejich pivovar vystřídal až velký a slavný pivovar
v Braníku. Od roku 2014 je zde obnovováno vaření piva
v řemeslném Zemském pivovaře. V roce 1912 zde bylo v objektu
i kino. Z původního barokního dvora se zachovala tři křídla a věž
z roku 1761, na jejíž stěně je dodnes dochován reliéf Krista na
kříži a klečícího dominikána

.

Podrobnější popis této trasy i dalších vycházek po 

pražské přírodě naleznete na adrese:

http://portalzp.praha.eu/zaprirodou

Připravil Odbor ochrany prostředí MHMP v březnu 2018. 
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Sada tras „Pražská příroda, známá, neznámá“

č. 7: Vyšehrad – Braník
aneb Po vyhlídkách mezi Vyšehradem a Braníkem

Přestože se jedná o ryze městskou trasou, rušným
místům se vyhnete. Cesta střídavě vede po klidných
ulicích, průchody, zkratkami a samozřejmě městskou
přírodou, především parky. Jak název výletu
napovídá, trasa mapuje některé vyhlídky na pravém
břehu Vltavy.

Průběh trasy:
Vyšehrad – Kavčí hory – Dobeška – Braník.
Délka samotné trasy je do 7 km, odbočka na Vyšehrad
měří přes 2 km, odbočka do parku Na Topolce je dlouhá
asi 200 metrů a cesta k vyhlídce Dobeška pak přidá asi
400 m.

Na fotografiích: Jeden
z mnoha výhledů z Vyše-
hradu na Prahu; Schody
z Kavčích Hor na Dvorce;
Dominikánský dvůr; na
titulce: Park Na Topolce.
Foto: Jiří Juřík.

http://portalzp.praha.eu/zaprirodou


0 km - Metro Vyšehrad
Popsaná trasa začíná u stanice Vyšehrad linky C, odkud pokračujte
před Kongresové centrum, kde se nabízí první výhled směrem na
centrum Prahy, Nuselské údolí a protilehlý Karlov. Dále sestupte po
chodníku z terasy, budovu Kongresového centra budete mít stále po
levé ruce. Chodník vás dovede do blízkosti Táborské brány.

0,5 km - Táborská brána
U Táborské brány se nabízí lákavá odbočka do areálu Vyšehradu. Pro
účely rozhlížení se je ideální obejít celou pevnost podél jejich hradeb
(okruh o délce cca 2 km).

0,5 km - Pokračování trasy od Táborské brány
Od Táborské brány pokračujte rovně ve směru, jak jste přišli. Bránu
tak budete mít po pravé straně. Dále půjdete podél hradeb, které
budete mít po pravé ruce, následně projdete okolo tenisových kurtů
ukrytých v nafukovacích halách.

0,7 km - Jedličkův ústav
Komunikace končí kolmo před novou budovou Jedličkova ústavu,
ve které je průchod, kde sídlí Ta Kavárna.

0,8 km - Park Na Topolce
Na opačné straně budovy se nachází jeden z méně známých
pražských parků Na Topolce. Odbočka vpravo se vyplatí, z okraje
parku se nabízí další pěkný výhled na údolí Vltavy. Samotná trasa
pokračuje od průchodu vlevo ulicí Na Topolce až ke křižovatce s ul.
Sinkulovou, zde se pokračuje vlevo.

1,2 km - Ul. Sinkulova
Přímo před vámi, nad křižovatkou, je kostel sv. Pankráce, okolo
kterého je malý parčík. Trasa dále pokračuje vpravo ulicí Na Klikovce,
kolmo přes ul. Lomnického a dále přímo ulicí Pod Děkankou.

1,5 km - Ul. Na Hřebenech
Ullicí Pod Děkankou dojděte až na její konec u ulice Na Hřebenech II.
Zde odbočte vlevo k přechodu pro chodce, kde přejdete do ul.
Pujmanové.

2,1 km - Ul. Pujmanové
Došli jste před moderní komerční zástavbu Kavčí Hory Office Park,
podél které vede ul. Pujmanové, po té pokračujte dále do mírného
stoupání.

2,4 km - Park Na Pankráci
Ul. Pujmanové končí u kruhového objezdu - zde začíná park Na
Pankráci, kterým pokračujte vpravo. Cestou zanedlouho minete
kavárnu Café Na půl cesty.

2,8 km - Konec parku
Na opačném konci parku Na Pankráci je opět kruhový objezd,
u kterého jsou autobusové zastávky. Dále pokračujte ulicí Nad
Pekařkou, po pravé straně budete mít areál České televize. Na konci
ulice je brána, kterou projděte, dále cesta vede stále přímo okolo
oplocení sportovišť po pravé straně.

3,5 km - Poslední hřiště
Na konci oplocení, za posledním hřištěm, odbočte vpravo.
Nezpevněná cesta vás dovede k další vyhlídce a dále na rozcestí nad
plaveckým stadionem v Podolí, který se nachází pod přírodní
památkou Podolský profil. I odtud je zajímavá vyhlídka na bazény
a údolí Vltavy.

3,9 km - Vyhlídka nad plaveckým stadionem
Na rozcestí odbočte ostře vlevo a pokračujte jakoby zpět, ale dolní
asfaltovou cestou. Postupně minete několik dalších upravených
vyhlídkových míst, odkud je opravdu krásný výhled na Prahu.

4,1 km - Ul. Ke Hlásce
Parková cesta vás dovede k osamělému domu, který stojí na konci
ulice Ke Hlásce. Po levé straně budete mít další přírodní památku
Dvorecké stráně. Pár desítek metrů za domem začíná romantické
schodiště, klesající dolů k ulici Podolské.

4,5 km - Dvorecké náměstí
Schody vás dovedly na prostranství u ulice Podolské, kde je
autobusová zastávka Dvorce. Právě autobusová linka číslo 124 vám
může ulehčit stoupání na Dobešku.

Zde je také možnost vycházku přerušit nebo ukončit.

Pokud se rozhodnete pokračovat dále pěšky, přejděte okolo zastávky
a přes přechod rušnější ulici Jeremenkovu a pokračujte kousek po ní
vlevo.

4,8 km - Průchod
Mezi domy číslo 14 a 18 je ukryt průchod do klidnějšího prostředí
ulice Na Zvoničce, zde odbočte vpravo a obloukem pokračujte dále.
Na konci zatáčky odbočte doprava do ulice V Podhájí, po ní jděte
vlevo.

5,0 km - Ul. Nad Lomem
Ul. V Podhájí plynule ústí do ulice Nad Lomem, po ní jděte kousek
vlevo a záhy odbočte vpravo do uličky Příkré - jde spíše o průchod, ze
začátku se schody. Tato ulička je vhodnou zkratkou kolmo přes ulici
U Háje a ulici U Dubu. Příkrá končí v ul. Na Dobešce, kde odbočte
vpravo.

5,7 km - Dobeška
Již delší dobu jdete mezi vilkami, které ve vrcholové části tvoří
vilovou osadu Dobeška. Na první křižovatce zahněte vlevo do ul. Nad
Lomem, do její pravé části, budovu Studia Dobeška a následně
i divadla Dobeška budete mít po levé ruce. Nedaleko od křižovatky je
autobusová zastávka linky 124 Dobeška, kde vystoupíte, pokud
zvolíte cestu z Dvorců na Dobešku autobusem.

Odbočka k vyhlídce
Z ul. Nad Lomem, v místě, kde začíná ul. Jasná I, můžete udělat podél
oplocení odbočku vpravo do lesíku, na jehož opačném konci je louka,
na které stojí tzv. Vávrova vyhlídka. Vyhlídková stavba se nachází
těsně na hraně nad PP Branické skály. Odbočka tam a zpět je dlouhá
do 400 metrů.

5,8 km - Stará cesta
Z ul. Nad Lomem pokračujte vpravo po klesající cestě, která začíná
nedaleko budovy divadla. Na cestě jsou schody, které se změní na
malou uličku, ta vás dovede dolů do původní zástavby Braníku, končí
u ul. Branické. Část staveb pamatuje doby, kdy tato místa byla daleko
před Prahou, navíc od ruchu města oddělena Vyšehradskou skálou,
kde ještě nebyl prokopán tunel.
Pokračujte dále vlevo ulicí Branickou.

6,7 km - Dominikánský dvůr
Zanedlouho dojdete na křižovatku s ul. Jiskrovou. Protější nároží tvoří
Dominikánský dvůr. Ul. Jiskrova vás vpravo dovede k hlavní ul. Ke
Krči, vlevo je autobusová zastávka U Staré pošty, kde je konec výletu.
Lze rovněž dojít k ulici Modřanské, kde je zastávka Přístaviště dalších
autobusových linek a tramvají.

Orientační mapa a popis trasy


