
Cyklistická trasa č. 4

Lípa na Proseku 
u kostela sv. Václava

o. 316 cm, v. 20 m

Dub letní při ulici 
Střelničná

o. 400 cm, v. 27 m

Z Proseka přes Střížkov, Ďáblice a Dolní Chabry do Kobylis

Dub letní 
v Dolních Chabrech

o. 370 cm, v. 34 m 

Dub letní u hájovny 
v Čimickém háji - i

Dub letní za hájovnou 
v Čimickém háji

o. 493 cm, v. 19 m 

o. 362 cm, v. 32 cm

Délka trasy: 11 km, počet památných stromů: 5 jedinců

Zkratky:
o.= obvod kmene
v.= výška stromu

 = informační tabulei

Podrobný popis 
trasy je umístěn 

na webových 
stránkách 

www.prazskestromy.cz
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Podrobný popis doporučené cyklistické trasy po památných stromech 

Trasa č. 4

Vydejte se na zajímavé putování za starými svědky minulosti, které pro vás budou dílčími cíli během celé projížďky.

Z Proseka přes Střížkov, Ďáblice a Dolní Chabry do Kobylis

Od stanice metra C Prosek se vydáme Proseckou ulicí směrem na Libeň. Než začneme sjíždět z kopce odbočíme do ulice Na Vyhlídce. Za hostincem U Brabců odbočíme vpravo, 
dostaneme se do úzké uličky a už vidíme naproti kostelu svatého Václava statnou památnou lípu srdčitou (50°7'4.706"N, 14°29'38.766"E). 
         Poté za budovou fary odbočíme vlevo do Litoměřické ulice, kterou pokračujeme až ke křižovatce s ulicí Jitravská. Za ní odbočíme vlevo, překonáme pár schodů, a po krátkém 
chodníku se dostaneme do ulice Střížkovská, kterou opustíme hned na první křižovatce vlevo. Společně s asfaltovou cestou podjedeme silnici R8 a za ní zahneme vlevo, kde vystoupáme 
pár schodů. Chodník nás dovede do Bedřichovské ulice, na jejím konci se napojíme na ulici Štěpničná, tou se dostáváme ke komunikaci Střelničná, v jejímž středu projíždějí tramvaje. 
Zatočíme vlevo a po širokém chodníku přijíždíme ke stanici metra C Ládví, jedeme dál v našem směru. Komunikaci přejíždíme na druhou stranu na světelné křižovatce s ulicí Dolejškova. 
Širokým chodníkem se dostáváme k parkové úpravě do níž zabočíme vpravo a před námi v porostu je vidět památný dub letní (50°7'36.798"N, 14°27'49.752"E), jehož mohutné větve ční 
ostře k nebi. 
         Od dubu jedeme rovně za něj, po levé straně míjíme dětské hřiště. Na konci zdejšího parku je kruhový záhon s růžemi, za kterým se dáme vlevo. Dostáváme se do Čumpelíkovi ulice 
a míříme k Ďáblickému háji. Přejedeme Žernoseckou ulici a pruhem pro cyklisty pokračujeme vlevo. U prvního přechodu pro chodce, který zanedlouho potkáváme odbočujeme vpravo do 
nitra Ďáblického háje. Mírně do kopce jedeme úzkou pěšinou, kde po pravé straně máme vzrostlý les, jehož kraj lemují modříny, nalevo je mladý porost lesa. Po chvíli se dostaneme na 
asfaltovou cestu, zahneme vpravo, a pak vlevo pěšinou, která vede krajem lesa směřujeme do Horních Chaber. Při výjezdu z něj zatočíme vlevo a přijíždíme do ulice U Větrolamu, kterou 
se dáme vpravo. Na jejím konci neodbočujeme do ulice Pod Křížem, ale držíme si směr a projíždíme úzkou pěšinou středem větrolamu, který zde byl vysazen v 50. letech 20. století. Tím 
se dostaneme do Spořické ulice. Zatočíme vlevo a směřujeme do Dolních Chaber. V nich odbočujeme do Krbické ulice. Sjedeme z kopečka po levé straně máme rybníček a vedle něho     
v zahradě roste nedaleko plotu mohutný památný dub (50°8'49.439"N, 14°26'47.084"E). 
         Od něj ulicí s příznačným názvem U rybníčka opět přijíždíme do Spořické ulice, kde po 230 m, za stejnojmennou zastávkou odbočujeme vlevo do ulice V Kratinách. Ta se posléze 
mění ve zpevněnou cestu, a pak opět na komunikaci s asfaltovým povrchem. Dovede nás až na komunikaci K Ládví, kde zatočíme vpravo a na první křižovatce se dáme vlevo do ulice 
Pěšinova. Na jejím konci zatočíme vpravo a směrem k Čimickému háji vede přes pole pěšina, kterou se do něj můžeme dostat. V lesním porostu se dáme vlevo, kde po pár desítkách 
metrů začíná asfaltová cesta směřující vpravo. Tou se dostaneme k hájovně u níž je starý památný dub letní (50°7'49.364"N, 14°26'29.84"E), který je doupným stromem. Za plotem 
hájovny západním směrem je další výrazný památný dub (50°7'48.493"N, 14°26'27.879"E), ke kterému si uděláme odbočku. 
         Pak jedeme v původním směru rovně ven z lesa do ulice Hovorčovická, s jejíž pomocí přijedeme do Třeboradické. Směrem z kopce přijedeme do Čimické, kde ve směru do centra, 
kam také pokračujeme, můžeme využít cyklistický pruh, který rovněž využívají autobusy. Přijíždíme k metru linky C Kobylisy, kde naše trasa končí.                

Trasa je vedena po klidnějších komunikacích a cestách. Délka: 11 km, počet památných stromů: 5 jedinců.

Přehled památných stromů, které je možné na trase potkat se stručnou charakteristikou (o. = obvod kmene, v. = výška stromu, = u stromu je umístěna informační tabule):
Lípa na Proseku u kostela sv. Václava - o. 316 cm, v. 20 m - mohutná lípa, krajinná dominanta
Dub letní při ulici Střelničná - o. 400 cm, v. 27 m - nadprůměrný vzrůst a věk, dominanta parkové úpravy
Dub letní v Dolních Chabrech - o. 370 cm. v. 34 m - významný vzrůst a stáří, zbytek původního porostu
Dub letní u hájovny v Čimickém háji -  - o. 493 cm, v. 19 m - nejstarší strom lesního komplexu, doupný strom
Dub letní za hájovnou v Čimickém háji - o. 363 cm, v. 32 m - významný vzrůstem a věkem

Další fotografie stromů, které jsou na trase jsou umístěny v Unikátní galerii stromů na webových stránkách www.prazskestromy.cz

Příjemnou cestu vám přeje autor webu prazskestromy.cz! 

(aktualizace 6/2011)

i 

 i


	Stránka 1
	Stránka 2

