
ZAJÍMAVOSTI NA TRASE 
 

0,5 km - Kostel sv. Františka z Assisi 
Kostelík byl postaven v roce 1941 jako provizorní kaple, ale jako 
kostelík slouží pod vžitým názvem „kostelíček Na Habrovce“ 
dodnes. Vnitřek kostela byl vytvořen v druhé polovině 20. století 
podle plánů arch. Hladíka. Ke kostelu patří i okolní zahrada. 
  

1,5 km - Zámek v Krči 
Zámeček stojí na místě středověké tvrze poprvé doložené roku 
1467, která byla jako pustá prodána roku 1628 karmelitánům  
u sv. Havla na Starém Městě pražském, kteří zde vybudovali letní 
sídlo. Současný novogotický zámeček byl vybudován až v roce 
1860. V průběhu roku 2003 prodělal objekt rekonstrukci a je 
v něm hotel. K zámku přiléhá zámecký park, nyní Krčský park. 
V současnosti jde o torzo někdejší podoby parku, celková rozloha 
je přibližně 6 ha. 
  

1,9 km - Kaple sv. Anny 
Kaple byla postavena v roce 1881 na místě původní, starší 
kapličky. Dříve stála uprostřed domů, které byly zbourány kvůli 
výstavbě nové komunikace. 
  

4,5 km - Dominikánský dvůr 
Branická ul. 44, čp. 44. Vznik tohoto dvoru se datuje do období 
1610 – 1750. Původně se v Braníku vařilo pivo právě zde, a to až 
do vzniku nedalekého nového velkokapacitního pivovaru, který 
stojí dodnes. Od roku 1964 je objekt památkově chráněn  
a v současnosti je v majetku Městské části Praha 4. 
  

5,3 km - Kostel sv. Prokopa 
Kostel byl postaven v pseudogotickém stylu v letech 1900 až 
1904, podle návrhu architekta Rudolfa Vomáčky. Socha sv. Jana 
Nepomuckého, která stojí před kostelem, je z 18. století. 
  

5,8 km - Modlitebna Českobratrské církve evangelické 
Dřevěný kostelík byl dokončen v roce 1948. Stavba je ze 
smrkového dřeva a byla projektována jako provizorium na 20 let, 
architekt Pavel Bareš. V roce 1990 získal kostelík novou apsidu 
z borového dřeva podle návrhu arch. Davida Vávry 
  

5,8 km - Přírodní památka Branické skály 
Přírodní památku představuje výrazný skalní útvar na pravém 
břehu Vltavy, skládající se ze dvou částí: Branické skály  
a Školního vrchu. K vyhlášení došlo v roce 1968, rozloha je 9,1 
ha. Je zde chráněno paleontologické naleziště a teplomilná 
společenstva rostlin a živočichů. Jedná se o výrazný 
geomorfologický prvek.  
  

7,1 km - Přírodní památka Podolský profil 
Bývalý stěnový lom, který odkrývá usazeniny z období prvohor. 

  

7,1 km - Plavecký stadion v Podolí 
Sportovní areál se nachází v prostoru bývalého vápencového 
lomu a byl do provozu uveden v roce 1965. Vnitřní bazén je 
dlouhý 50 metrů a je zde krytá 10 m vysoká skokanská věž. 
Venkovní bazény jsou dlouhé 50 a 33 metrů, u menšího je druhá 
skokanská věž. U venkovních bazénů je tribuna pro 11 853 
sedících diváků. 
 

Schůdnost trasy pro seniory a rodiny s malými dětmi, sjízdnost 
pro cyklisty 
V popisovaném směru vede trasa z kopce či po rovině, pouze 
v ulici Mezivrší vás čeká výstup k památným dubům. Na trase 
jsou schody, které však lze obejít po okolních uličkách, stejně 
jako terénní úsek lesní cesty od ulice Nad Svahem. 
S určitou opatrností lze trasu absolvovat i na jízdním kole nebo 
s kočárkem. 

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 březnu 2015. Neprodejné. 

Autor textu, fotografie: Jiří Juřík. 

Sada tras „ Za památnými stromy Prahy pěšky a MHD“ 

č. 3: Budějovická – Podolí 
aneb Dolů z Budějovické, přes Krč do Podolí 

Charakteristika trasy: 
Trasa prochází z větší částí městskou zástavbou, ale 
její klidnější částí, místy až vesnickou. S ruchem 
velkoměsta se setkáte jen na několika křižovatkách, 
případně z doslechu. Na trase jsou 3 místa  
s památnými stromy s celkem 5 jedinci. 
  

Délka trasy: Trasa, tak jak je popsána, je dlouhá 
těsně přes 8 km, a to i s odbočkou k dubům 
v Mezivrší. 

Na fotografiích: rybníky u zámku Krč, 
památný dub v Podolí, Evangelický 
kostel v Braníku. Na titulní straně: 
schody nad ulicí Nad Svahem. 
Foto: Jiří Juřík. 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Začátek trasy: 
Ideálním začátkem trasy je stanice metra Budějovická, kde má 
zastávku také několik linek autobusů MHD a PID. Vychází se od 
budovy úřadu Prahy 4 a polikliniky.  
  
Průběh trasy: 
0 km 
Vyjděte po ul. Antala Staška od metra a odbočte druhou ulicí  
U Habrovky vlevo, kterou pokračujte dále. 
  

0,5 km 
Před koncem ul. U Habrovky stojí v zahradě po levé straně 
dřevěný kostelík sv. Františka z Assisi. Dále se ulička zužuje  
a navazují na ní schody. 
  

0,7 km 
Schody končí u ulice Nad Svahem, vy pokračujte po lesní cestě 
stále přímo dolů. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,7 km 
U restaurace ABC odbočte z cyklotrasy A22 (ta vede rovně) vpravo 
do ul. Za Mlýnem. Přejdete lávku a pokračujte vlevo parkem až 
k ulici Vrbově. 
  

4,2 km 
V ulici Vrbově odbočte vpravo, přejděte Branické náměstí  
a pokračujte ulicí Branickou až ke křižovatce s ul. Mezivrší.  
  

4,7 km 
Odbočte do ul. Mezivrší. V místě odbočení stojí po levé straně 
bývalý Dominikánský dvůr. Vystoupejte asi 300 metrů, pod 
prvním vyšším panelovým domem stojí skupina památných dubů. 
Další cesta vede zpět dolů a vpravo do ulice Školní. 
 

5,3 km 
Ul. Školní vás dovede ke kostelu sv. Prokopa, od kterého sejděte 
zpět k ul. Branické, kterou pokračujte vpravo až k odbočce uličky 
Stará cesta, kterou dojdete na chodník podél rušné ulice 
Modřanské 

 5,8 km 
Po vaší pravici je další kostelík, který stojí pod přírodní památkou 
Branické skály, jedná se o modlitebnu Českobratrské církve 
evangelické. 
  

6,2 km 
Z chodníku odbočte vpravo, a to na úrovni poněkud ukryté 
restaurace, vpravo do malé uličky Vysoká cesta, kterou pokračujte 
dále. Hned na jejím začátku roste památná hrušeň. 
Pozoruhodnou uličkou Vysoká cesta dojděte až na její konec. 
6,6 km 
Před vámi bude hlavní ulice Jeremenkova a Dvorecké náměstí, 
z kterého vychází ulice Podolská, tou pokračujte dále. 
  

7,1 km 
Vaše cesta vede po širokém chodníku mezi Podolským nábřežím  
a ul. Podolskou. Cestou minete areál plaveckých bazénů, který 
stojí pod PP Podolský profil. Za koupalištěm se ul. Podolská 
odklání mírně vpravo, tím i vaše cesta za dalším památným 
stromem.  
  

7,9 km 
Zprava obejdete sokolovnu, za kterou je oplocené hřiště, v jeho 
prostoru, blíže Podolského nábřeží roste památný dub. Branka 
v oplocení se nachází až na opačné straně, než je budova 
sokolovny. Celé hřiště má svoji provozní dobu a veřejnosti je 
přístupné, a tím i památný dub, pouze v době, když zde nejsou 
děti. 
  

Zakončení trasy: 
Trasa končí v blízkosti Podolského nábřeží, kde je zastávka 
tramvají Kublov. 
Trasu si můžete změnit u zámečku v Krči. Pokud od zámečku 
budete pokračovat na opačnou stranu po CT22, dostanete se 
k rybníku Labuť, tedy na další trasu za památnými stromy – trasu 
číslo 4 - Kunratický les. 
 
 

Orientační mapa a popis trasy 
0,9 km 
Lesní cesta se napojuje na asfaltovou 
komunikaci a zatáčí vpravo pod 
sokolovnu. Přímo naproti sokolovně 
je podchod pod Jižní spojkou, kterým 
projděte. 
 Na opačné straně se ocitnete 
v takřka jihočeské scenérii, protože 
zde je bývalý zámecký park s několika 
rybníky, mezi kterými projdete po 
hrázi. 
  

1,3 km 
Pěšinka po hrázi a břehu rybníků vás 
dovede na chodník, po kterém vede 
cyklotrasa A22, zde odbočte vpravo. 
Značení cyklotrasy bude určovat vaši 
následující cestu. 
Asi po 200 metrech dojdete k opra-
venému zámku v Krči. 
  

1,9 km 
Od zámku pokračujte stále po 
cyklotrase, přes přechod ulice 
Sulické, kde odbočte vpravo a za 
mostem s Jižní spojkou odbočte 
vlevo. Nedaleko odtud stojí, poněkud 
opuštěně, kaple sv. Anny. Po vaší 
pravé ruce poteče Kunratický potok. 
Po klidné cestě projdete okolo 
několika sportovišť. 
 

Skupina památných dubů v ul. Mezivrší. Foto: Jiří Juřík. 


