
Cyklistická trasa č. 5

Z Liboce přes Zličín do Sobína a pak 
přes Stodůlky do Jinonic

Dub letní na hrázi Libockého 
rybníka

o. 400 cm, v. 18 m

Dub letní v lesoparku 
Na Cibulkách

o. 394 cm, v. 19 m

Duby v lesoparku 
Na Cibulkách

p. 3, o. 338-504 cm, 
v. 16-18 m

Dub s bizardním kmenem 
Na Cibulkách

o. 525 cm, v. 17 m
Buk lesní v oboře Hvězda

o. 373 cm, v. 34 m
Buk proti Ruzyňské bráně

o. 322 cm, v. 39 m

Lípa srdčitá v Chabech - i
o. 665 cm, v. 21 mOlše lepkavá v Sobíně - i

o. 282 cm, v. 13,5 m

Buk lesní v oboře Hvězda

o. 507 cm, v. 45 m

Skupina jírovce 
maďalu - obora Hvězda

p. 5, o. 202-297 cm, v. 20 m

Buk lesní při zs spojce
v oboře Hvězda 
o. 385 cm, v. 33 m

Dub zimní nad sz spojkou
ve Hvězdě

o. 352 cm, v. 22 m

Podrobný popis trasy je umístěn na webových stránkách www.prazskestromy.cz

Délka trasy: 28 km, počet památných stromů: 18 jedinců 

foto a grafika: Aleš Rudl
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Zkratky:
p. = počet stromů 
o. = obvod kmene
v. = výška stromu

 = informační tabulei



Podrobný popis doporučené cyklistické trasy po památných stromech

Trasa č. 5

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

Z Liboce přes Zličín do Sobína a pak přes Stodůlky do Jinonic 

Výchozím místem trasy je tramvajová zastávka Vozovna Vokovice, kam je možné se o víkendech dopravit s kolem tramvajovými linkami č. 20 a 26 od konečné stanice metra A Dejvická. Ze zastávky jedeme ulicí Do Vozovny. Na jejím konci zatočíme vpravo 
a ulicí José Martího se dostaneme do ulice Za Vokovickou vozovnou, do které zahneme vlevo. Jedeme pod lipovou alejí, která prochází středovým pásem komunikace, přejíždíme železniční trať, za kterou zamíříme vlevo do ulice Naardenská. Na jejím konci 
zahneme vpravo, a po pár metrech vlevo nás širší chodník dovede k Libockému rybníku. Na jeho břehu se dáme vpravo a již vidíme, jak se nad jeho hladinou sklání koruna památného dubu (50°5'20.019"N, 14°19'55.802"E), který je dominantou širokého okolí. 

Pokračujeme dále podél vodoteče, jejíž koryto je po naší pravé straně, až přijedeme do ulice Pelikánova, která nás v našem směru dovede na křižovatku s komunikací Libocká. Zde si můžeme udělat odbočku k památnému buku, který roste v dolní části obory 
Hvězda. Libockou ulicí jedeme směrem vpravo, na křižovatce s ulicí Ruzyňská zahneme vlevo a hned za autobusovou zastávkou Ruzyňská přejíždíme po mostku Litovický potok a úzkou brankou vjíždíme do obory. Směřujeme k rybníku Ve Hvězdě, po jeho hrázi se 
dostaneme na okraj lesního porostu. Pěšinou pokračujeme vpravo a po zhruba 150 m se nad námi zdvihá s rovným štíhlým kmenem památný buk lesní (50°5'2.598"N, 14°19'29.053"E), který je nápadný svými rozložitým kořenovými náběhy. Až si strom 
prohlédneme, vrátíme se zpět stejnou cestou na křižovatku, ze které jsme odbočovali. 

Stoupáme Libockou ulicí po okraji obory společně s cyklistickou trasou A33. Až kopeček vyjedeme, zatáčíme vpravo a Libockou bránou vjíždíme opět do obory. Pohlédneme vpravo a již vidíme skupinu pěti památných jírovců maďalů (50°5'5.199"N, 
14°20'8.702"E). Projedeme pomalu kolem nich a díváme se vpravo, kde po pár desítkách metrech spatříme památný dub zimní (50°5'5.854"N, 14°20'6.434"E), vyhlášený jako jediný svého druhu na území Prahy. Kousek za ním odbočuje cesta vpravo a my již od 
křižovatky vidíme památný buk lesní (50°5'5.471"N, 14°20'2.596"E). 

Páteřní cestou přijedeme na dohled  letohrádku. Zahneme vlevo a dlouhým průhledem, po jehož krajích vedou cesty, pokračujeme k Pražské (Břevnovské) bráně. Ještě než se přiblížíme úplně k ní, roste po levé straně na okraji porostu další památný buk 
lesní (50°4'52.778"N, 14°20'27.899"E). Poté se vrátíme asi 50 m zpět a odbočujeme v našem směru vlevo do porostu. Po pěšině přijedeme k nejmohutnějšímu památnému buku (50°4'50.153"N, 14°20'21.759"E) hlavního města, jehož dvojkmen je obehnán 
ochranným plůtkem. 

Od něj pokračujeme po cestě dále a na první křižovatce lesních cest odbočujeme vlevo, dostáváme se k Bělohorské bráně, kterou oboru opouštíme. Přejedeme přes louku k zástavbě, a dále se vydáme po cyklistické trase 201 směrem na Sobín. Postupně 
projíždíme následující ulice: Pozdeňská, Rozdělovská, Haberfeldova, Thurnova, Čistovická, Žalanského a Strojírenská. Dostaneme se až na křižovatku s ulicí Hrozenkovská. Od ní si uděláme odbočku k památné olši v Sobíně. Ulicí Hrozenkovská jedeme vpravo, 
za rybníčkem, který budeme mít po pravé straně odbočujeme vpravo a jedeme po cyklotrase č. A15, kterou se dostaneme do Sobína. Tam na první křižovatce zatáčíme vpravo do ulice Hostivická a těsně před autobusovou zastávkou Blatnická odbočujeme 
stejnojmennou ulicí vlevo a v jejím prodloužení, po cestě mezi poli, přijíždíme k památné olši lepkavé (50°3'44.836"N, 14°15'47.23"E), která je již z dálky pěkně viditelná a tvoří výraznou krajinnou dominantu. 

Od solitérního stromu se vrátíme zpět na do Hrozenkovské ulice, kterou pokračujeme dále. Hned za zatáčkou se držíme vpravo a vyjíždíme kopeček ulicí Nedašovská. Odbočujeme vpravo ke vstupu na hřiště a vlevo cestou pojmenovanou U Zličínského hřiště 
přijíždíme ke komunikaci Na Radosti. Zatáčíme vlevo a po 100 m vpravo ulicí K Metru se dostaneme ke konečné metra B Zličín. Autobusové nádraží objedeme zleva a za ním ulicí Ringhofferova přijíždíme na křižovatku s ulicí Řevnická. Zatáčíme vlevo, po mostě 
přejíždíme Rozvadovskou spojku a míříme k nákupnímu centru. Těsně před budovou obchodního domu Tesco zatáčíme vpravo a po silničce ho objíždíme zezadu. Po chvíli přijedeme na křižovatku, odbočujeme vpravo dolů a ocitáme se u vstupních vrat do osady 
Chaby. Od pohledu na nejstarší lípu hlavního města nás dělí 100 m. Jedeme stále rovně po cestě podél kamenné zdi a na jejím konci v rohu vidíme na pozemku osady rodovou památnou lípu (50°2'46.866"N, 14°17'43.947"E). 

Vrátíme se zpět k vratům a odbočujeme vpravo směrem na Stodůlky. Ulicí Bessmerova jedeme kolem nové zástavby a za budovou firmy Siemens vjíždíme do Siemensovy ulice. Odbočujeme vlevo a podjezdem se dostáváme ke stanici metra B Stodůlky. 
Jedeme rovně přes Šoskakovičovo náměstí a za panelovým domem, který máme po levé straně, před restaurantem Maják, odbočujeme vlevo. Po 50 m od křižovatky vjíždíme do ulice K Brance, poté pokračujeme komunikací U Kašny, jedeme dále ve směru jejího 
prodloužení až k podjezdu s ulicí Oistrachova. Tím vjíždíme do centrálního parku, kterým postupujeme směrem k sídlišti Nové Butovice, držíme se pěšiny, která vede v jeho severní části, nepřejíždíme Prokopský potok. Těsně před tubusem metra, který záhy křižuje 
naší cestu, odbočujeme vlevo, křížíme komunikaci Pod Hranicí a pokračujeme ulicí Petržílkova. Téměř na jejím konci odbočujeme vlevo do ulice Nušlova. Celou jí projedeme a u stejnojmenné zastávky přejíždíme po lávce rušnou komunikaci Bucharova. Za ní 
odbočujeme vlevo, poté vpravo, rovně přejíždíme ulici Pekařská a zprava tak objíždíme pekárny Odkolek. Vjíždíme do přírodního parku Košíře – Motol. Odbočujeme vpravo a pokračujeme po žluté turistické značce. Ta nás zavede do lesoparku Na Cibulkách. 
Lesním porostem jedeme po asfaltové cestě. Na rozcestí, na kterém je dřevěný altán, odbočujeme vlevo a tím se přiblížíme k železniční trati. Náhle sjíždíme z kopečka, ostře zahneme vlevo a překonáme nechráněný železniční přejezd. Po asfaltové cestě jedeme z 
kopce, po pravé straně míjíme hřiště. Dole za velkou serpentinou roste u křižovatky památný dub letní (50°3'55.908"N, 14°21'11.573"E), který poznáme podle jeho zbytnělého bizardního tvaru kmene. 

K dalším třem památným dubům si uděláme odbočku. Jedeme vlevo a po této straně lemují naší cestu stromořadí dubů. Zhruba po 200 m vidíme po levé straně památný hraniční dub (50°3'52.833"N, 14°21'2.284"E), jehož kmen se větví nízko nad zemí. Za 
ním podél naší cesty vpravo rostou postupně další dva hraniční památné duby letní (50°3'52.376"N, 14°20'59.473"E), které se svými obvody řadí k nejmohutnějším dubům Prahy. Cesta je slepá, a proto se za posledním dubem otočíme a vrátíme se zpět ke stromu 
s bizardním kmenem, kolem kterého projedeme dál a na následující křižovatce, která je hned za zatáčkou, roste další památný hraniční dub letní (50°3'57.524"N, 14°21'16.915"E), který je zároveň posledním zvláště chráněným stromem této cyklistické trasy. 

Nyní může naše cesta směřovat například ke stanici metra B Jinonice. Od dubu vidíme před sebou další křižovatku, na které odbočíme vpravo a stoupáme do kopce. U rybníčka Pod Dianou se stáčíme vlevo a přijíždíme ke kamenné vyhlídkové věži. Ještě 
před ní zabočíme vpravo a z porostu vjedeme do ulice U Lesíka. Po mostě přejdeme železniční trať a pokračujeme komunikací, která nese název Náskové. Jedeme rovně a ocitáme se v ulici Na Pomezí, která nás dovede na křižovatku šesti silnic. Zvolíme ulici 
Puchmajerova, takže budeme zatáčet vlevo. Na jejím začátku je zábradlí, a za ním začíná široký chodník, který zvolíme pro cestu z kopce ke stanici metra B Jinonice. Odkud se můžeme pohodlně dopravit podzemní dráhou, kam potřebujeme.                                   

Trasa využívá z části stávající značené cyklistické trasy nebo je vedena po klidnějších komunikacích či cestách. Délka: 28 km, počet památných stromů: 18 jedinců. 

Přehled památných stromů, které je možné na trase potkat se stručnou charakteristikou (p. = počet stromů ve skupině, o. = obvod kmene, v. = výška stromu,  = u stromu je umístěna informační tabule):

Dub letní na hrázi Libockého rybníka - o. 400 cm, v. 18 m - solitérní dub významný svým vzrůstem, krajinná dominanta
Buk proti Ruzyňské bráně - Hvězda - o. 322 cm, v. 39 m - mohutný jedinec pěkného vzrůstu, nejvyšší strom souvislé bučiny, připomínající tradiční skladbu lesního porostu původně lovné obory
Skupina jírovce maďalu – obora Hvězda - počet 5, o. 202-297 cm, v. 20 m - jedinci vysazeni nezvykle blízko sebe, připomínající výletní využívání obory Hvězda od počátku 19. století 
Dub zimní nad sz spojkou ve Hvězdě - o. 352 cm, v. 22 m - připomíná skladbu lesního porostu původně lovné obory, jediný památný dub zimní na území města 
Buk lesní při sz spojce v oboře Hvězda - o. 385 cm, v. 33 m - mohutný solitérní jedinec pěkného vzrůstu, v období Vánoc bývá osvícen mnoha žárovičkami
Buky lesní v oboře Hvězda - počet 2, o. 507, 373 cm, v. 45, 34 m - oba statné stromy zřetelně vynikající nad okolní porost, dvojkmen nad pasekou je nejstarší a nejmohutnější jedinec svého druhu v Praze a je zároveň nejvyšším památným stromem ve 
městě
Olše lepkavá v Sobíně - - o. 282 cm, v. 13,5 m - jediná památná olše metropole, zachráněna před pokácením při kolektivizaci a dnes je krajinnou dominantou. Je připomínkou tradičního krajinářského využití olše při vodoteči
Lípa srdčitá v Chabech -  - o. 665 cm, v. 21 m - nejmohutnější a nejstarší rodová lípa v Praze, vyhlášena jako první památný strom na území města
Dub s bizardním kmenem Na Cibulkách - o. 525 cm, v. 17 m - jedinec zajímavý svým vzrůstem kmene
Duby v lesoparku Na Cibulkách - p. 3, o. 338-504 cm, v. 16-18 m - hraniční duby úctyhodných rozměrů a stáří, dva ze skupiny se řadí k dubům s největšími obvody kmenů
Dub letní v lesoparku Na Cibulkách - o. 394 cm, v. 19 m - hraniční jedinec pozoruhodný svým vzrůstem

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)
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