
ZAJÍMAVOSTI NA TRASE 
 

0,6 km - Klášter Boromejek 
Celý název kláštera je klášter Kongregace milosrdných sester sv. 
Karla Boromejského. Současná budova vznikla na místě 
zbouraného Taicmanova dvora v letech 1859 až 1861 jako klášter 
s výchovným ústavem, kde bylo pečováno o nalezence. Poté se 
zde boromejky staraly o trestané ženy a pomáhaly jim v návratu 
do normálního života. V současnosti je zde domov pro nemocné 
starší občany a v části je stále ženská věznice.  
  

1,0 km - Kostel sv. Martina 
Kostel stojí na místě románské stavby z konce 12. století. Kostel 
byl několikrát přestavován a současná podoba je z 19. století. 
  

1,4 km - Hřbitov v Řepích 
Hřbitov se skládá ze tří částí: civilní hřbitov, hřbitov sester sv. 
Karla Bornejského a trestanecký hřbitov. V řádové části byla 
natáčena část filmu Kytice, na trestaneckém hřbitově naleznete 
hrob loupežníka Václava Babinského. 
  

2,5 km - Kostel Panny Marie Vítězné 
Původně v těchto místech, kde došlo k porážce vojska českých 
stavů, stávala kaple sv. Václava vybudovaná v letech 1622 až 
1624. Současný kostel vznikl přestavbami původní kaple, v roce 
1706 byla rozšířena přístavbou osmibokého středu. Postupně 
vznikl barokní poutní areál. 
  

3,0 km - Bílá hora 
Bílá hora je nevýrazný kopec, vysoký 381 m n. m. s výraznou 
historií. Dne 8. listopadu 1620 zde bylo poraženo vojsko českých 
stavů armádou císaře Ferdinanda II. V důsledku bitvy bylo 
vlastně rozpoutání třicetileté války a byla začátkem doby temna. 
  

3,8 km - Obora Hvězda 
Obora vznikla v roce 1534 na místě lesa Malejov. Letohrádek, 
který dal oboře jméno, byl postaven v období 1555 až 1956. 
Honitba zde byla ukončena po roce 1785. 
  

4,3 km - Litovický potok 
Jeden z větších pražských potoků, který právě v těchto místech 
prodělal v roce 2009 důkladnou revitalizaci.  Dlouhá léta byl 
potok veden pod zemí, ale nyní je v úseku dlouhém 280 metrů 
odkryt a byla mu vrácena přírodní podoba. 
  

6,8 km - Zámeček ve Veleslavíně 
Nynější zámeček byl postaven zřejmě v letech 1730 až 1750, ale 
přesné datum není známo. Zámeček nechal vybudovat stavební 
úřad Pražského hradu. Koncem 19. století byl objekt rozšířen  
a přestavěn, v současnosti zde sídlí soukromá klinika. 

  
8,7 km - Park Hadovka 
Park byl zpřístupněn v roce 2004 v místech nevyužívaných 
skleníků a zahradnictví. Park je vybaven automatickým 
závlahovým systémem. V parku jsou herní prvky nejen pro děti 
předškolního věku, ale i pro odrostlejší, do 15 let. Součástí parku 
je i výstava moderních soch, od českých tvůrců. 
  

8,7 km - Kostel sv. Václava 
Pseudorománský kostelík vznikl až začátkem 20. století, a to 
přestavbou bývalého pivovaru z poloviny 18. století. Objekt 
využívají sestry Apoštolátu sv. Františka. 
  

10,5 km - Hanspaulka 
Historie zahrady úzce souvisí se zámečkem, který je nyní od 
vlastního parku oddělen. Usedlost vznikla pro Hanse Paula 
Hippmanna, císařského radu po roce 1733, následně byla stavba 
drobně přestavována. Později zámeček získává město a umísťuje 
do něj Archeologické muzeum. V roce 1995 je objekt prodán 
soukromé firmě a je po rekonstrukci. 
  

11,8 km - Kostel sv. Matěje 
Pozdně barokní stavba poutního kostela. Právě zde vznikla 
tradice Matějských poutí. První pouť, ovšem s ryze náboženským 
obsahem, se zde konala v roce 1595. Na zdejším hřbitově je 
pohřbena řada významných osob (např. Alois Rašín, Josef Kemr). 
  

13,1 km - Baba 
Území vysoko nad Vltavou je chráněno mimo jiné jako jedno 
z druhově nejbohatších stanovišť hmyzu v Praze (PP Baba). Dále 
jsou zde chráněna teplomilná společenstva rostlin typu skalních 
stepí. Romantická zřícenina na vrcholku byla vybudována v 19. 
století během výstavby železniční trati Praha – Podmokly. 

Podrobnější popis této trasy i dalších vycházek po 

pražské přírodě naleznete na adrese: 

http://portalzp.praha.eu/zaprirodou 
 

Připravil Odbor městské zeleně a odpadového 

hospodářství MHMP v listopadu 2014. Neprodejné. 

Autor textu, fotografie: Jiří Juřík. 

Sada tras „Pražská příroda, známá, neznámá“ 

č. 9: Řepy – Dejvice 
aneb S Babinským přes Bílou horu na Babu 

Delší trasa vedoucí opět přes méně známé  
i známější zelené lokality Prahy, které se snaží 
propojit poněkud nečekaným způsobem. 
 

Průběh trasy: 
Sídliště Řepy – Bílá Hora – Hvězda – Veleslavín – 
Hanspaulka – Baba – Dejvice. 
  

Celá trasa i s odbočkami je dlouhá do 16 km  
a samozřejmě umožňuje zkrácení nebo rozdělení 
na více úseků. 

Na fotografiích: Libocký 
rybník; Jedna ze soch  
v parku Hadovka; Výhled 
na Prahu z Baby. Na titulní 
straně: Zřícenina Baba. 
Foto Jiří Juřík. 

http://portalzp.praha.eu/zaprirodou
http://portalzp.praha.eu/zaprirodou


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 km – sídliště Řepy 
Na začátek trasy vás dovezou tramvaje (10, 16), které zde mají 
konečnou. Od tramvají vyjděte v původním směru jízdy, tedy jakoby 
z města, a to ulicí Na Chobotě, která asi po 300 metrech odbočuje 
vpravo, kudy pokračujte dále. 
 

0,6 km – klášter Boromejek 
Přímo před vámi je malé prostranství s informační tabulí zdejší naučné 
stezky a velká bílá budova kláštera Boromejek. Před klášterem 
odbočte vpravo do ulice Žalanského, po ní budete procházet takřka 
vesnickou zástavbou. 
  

1,1 km – kostelík sv. Martina 
Vesnický charakter zanedlouho doplní i malebný kostel sv. Martina, od 
kterého pokračujte stále po ul. Žalanského. 
  

1,4 km – hřbitov v Řepích 
Zanedlouho minete pozoruhodný hřbitov v Řepích, který rozhodně 
stojí za prohlídku. Od hřbitova pokračujte stále ul. Žalanského až 
k hlavní ulici Slánské, kterou kolmo přejděte a pokračujte dále po klidné 
ul. Čistovické. 
  

2,5 km – Karlovarská ulice 
Čistovickou dojděte až k aleji v ulici Na Bělohorské pláni, kde odbočte 
vlevo k hlavní Karlovarské. Bohužel v těchto místech není blízko 
přechod pro chodce, proto dbejte zvýšené pozornosti při přecházení. 
Po pravé straně uvidíte kostel Panny Marie Vítězné s klášterem. 
Cestou rovně ulicí Řepskou zanedlouho dojdete k okraji volné plochy, 
v jejímž středu je mohyla. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,9 km – ul. Fabiánská 
Opět jste došli mezi původní vesnickou zástavbu, zachovanou ve 
velkoměstě. Mezi malými domky projděte uličkou Fabiánskou, kterou 
v dolní části tvoří schody. Cestou rovně dojdete k Libockému rybníku, 
který lze obejít z obou stran. 
  

5,5 km – průchod pod tratí 
Na opačné straně rybníku je průchod pod železniční tratí, za kterým 
půjdete dále zahrádkářskou osadou.  
  

6,0 km – odbočka vpravo 
Cesta mezi zahrádkami sice pokračuje stále rovně (tudy vede trasa 
podél Litovického potoku), ale vy musíte odbočit vpravo pod trať  
a hned zahnout vlevo. Zde se napojíte na ulici Nad Stanicí, z které na 
křižovatce tvaru ypsilon, odbočte vpravo do ulice Pod Petřinami. 
  

6,8 km – U Zvoničky 
Ulicí Pod Petřinami dojdete na malé prostranství, kde vlevo odbočuje 
nepatrná ulička U Zvoničky, která opravdu vede k malé zvoničce. Pod 
uličkou, která končí schody, můžete odbočit vlevo k zámku ve 
Veleslavíně. V další cestě můžete pokračovat buď ulicí Nad Hradním 
potokem, která vede podél zdi zámeckého parku nebo vyšší ulicí 
Veleslavínskou. Obě možnosti vás dovedou k ulici Pod Novým lesem.  
  

7,9 km – Nad zahradnictvím 
Z ul. Pod Novým lesem odbočte vlevo do uličky Nad Zahradnictvím, 
která klesá k železniční trati, přes kterou přejděte. Zde odbočte vlevo 
do oblouku ulice Na Rozdílu, která vás provede okolo zimního stadionu 
 až k ul. U Dejvického rybníčku. 
 
 
 

8,7 km – park Hadovka 
Ulice U Dejvického rybníčku vytváří hranici podlouhlého parku 
Hadovka, kterým celým projdete. Asi uprostřed je malý kostelík sv. 
Václava. V dolní části parku je pak výstava soch. 
  

9,5 km – ul. Kanadská 
Na opačném konci parku dojdete k ulici Kanadské, kde odbočíte vlevo  
a kolmo přejdete rušnou ul. Evropskou. Na opačné straně se vydejte 
vpravo do mnohem klidnější ul. Na Vlčovce. 
  

10,0 km – začátek stoupání 
Z ul. Na Vlčovce vlevo odbočuje stoupající cesta se schody. Vystoupáte 
k ulici Na Karlovce s cyklostezkou a dále po ní dojdete k volné ploše 
s hlavní ulicí Šáreckou. 
  

10,5 km – Hanspaulka 
Po levé straně je nad parkem poněkud ukryta mezi stromy nově 
obnovená usedlost Hanspaulka. Projděte se parkem, podívejte na 
opravený zámeček a pokračujte stále po ulici Šárecké. 
 

11,0 km – na Míčance 
Z Šárecké odbočte vpravo do ul. Na Míčance a hned vlevo do ul. Na 
Kodymce. Tato ulice vás vyvede z vilek na volnou plochu, odkud je 
pěkný a netradiční výhled na střed Prahy s Hradčany. Cestou stále po 
ul. Na Kodymce dojdete opět k ul. Šárecké. 
  

11,5 km – U Matěje 
Zde je zastávka autobusů U Matěje (bus 131) s možností ukončení 
trasy. Pokračování trasy vede za komerční objekt, kde je restaurace a 
obchod, který se obchází z pravé strany, za ním je ukryt kostelík sv. 
Matěje a hřbitov. 
  

11,8 km – kostel sv. Matěje 
Přímo od vstupu do hřbitova vede do lesa malá pěšinka, která vede 
podél rodinných domků, ty budete mít po pravé straně. 
  

12,2 km – červená turistická značka 
Pěšinka vede stále po okraji lesa. Zleva se k vaší trase přidá červená 
turistická značka, která sem stoupá z Dolní Šárky, ta vás bude dále 
doprovázet. 
  

13,1 km – Baba 
Červená značka vás dovede na oblíbené vyhlídkové místo Baba, odkud 
je zajímavý výhled na Prahu a především údolí Vltavy. Pokračujte stále 
s červenou značkou do ulice Nad Paťankou. 
  

14,0 km – Paťanka 
Pokud budete pokračovat po červené značce, vrátíte se obloukem 
takřka zpět k autobusové zastávce U Matěje (11,5 km), kde můžete 
výlet ukončit. Další možností je z červené a z ulice Nad Paťankou 
odbočit prudce vlevo a sejít dolů Paťankou k ulici Podbabské. 
  

15,0 km – Podbaba 
Druhé zakončení výletu nabízí konečná tramvají Podbaba, jsou zde 
rovněž zastávky autobusových linek. 
 
 

Orientační mapa a popis trasy 
3,0 km – Bílá hora 
Došli jste na památné místo, na Bílou 
horu. Napravo od mohyly odbočte do 
Aleje Českých exulantů s dětským 
hřištěm a dojděte na její konec, kde 
odbočte vlevo do ul. Zličínské a na její 
konec, kde vede dolů ke zdi malá 
pěšinka. 
 

3,8 km – obora Hvězda 
Před vámi je malá branka ve zdi, 
která vede okolo obory Hvězda, 
kterou dále projdete. V oboře vede 
řada pěšinek a rovněž je zde zřízena 
naučná stezka. Vy byste měli oborou 
projít tak, abyste se dostali k rybníku 
v jejím severozápadním cípu. 
 

Nedaleko od rybníku je ve zdi další 
malá branka, kterou projdete. Na 
druhé straně se setkáte s Litovickým 
potokem, půjdete kousek po jeho 
toku, tedy vpravo. Následně po 
asfaltovém chodníku vystoupáte ke 
kostelu sv. Fabiána a Šebestiána. 


