
 
 

 
PAMÁTNÉ STROMY                                                                                   č.popisu: ………… 
ŽTZ = žlutá tur. značka, MTZ = modrá, ZTZ = zelená 
Tel. na pořadatele: Marta Kravčíková 739 147 514.   Cíl: až do 21.30 hod.  

Trasa 11 km – ne pro kočárky 

Od startu ke svět. křižovatce a před ní vlevo na můstek k rybníku Labuť, který obejdeme tak, 
že ho máme po pravé ruce. U odpočívadla vlevo do kopce po ŽTZ, až dojdeme k dětskému hřišti, 
před nímž stojí dva památné sekvojce. Pokr. dál po ŽTZ, mineme hotel Nosál,  až na rozcestí, kde jsou 
po pravé ruce 2 nauč. cedule Kunratický les  a vlevo v dálce vidíme OBI. Zde vpravo nahoru po 
MTZ až na rozcestí Velký altán  
a odsud po ZTZ až k rozc. Kunratický les. Odsud stále rovně k pam. dubu (1 z hraničních dubů), od 
něj vlevo po MTZ k dalšímu pam. dubu. 
Samokontrola:Hraniční dub byl vysazen ve 2. pol.18.st.. Za vlády koho?……………………………… 

 
Zpět stejnou cestou k prvnímu pam. dubu a od něj dál po MTZ na Nový Hrádek. (Cestou jsou další 

pam. hraniční duby.)  Dole pod Hrádkem se připojuje ŽTZ. Dojdeme na rozc., kde MTZ jde nahoru 
k Zeleným domkům, my ale opustíme MTZ a jdeme dále po ŽTZ  k restauraci U Krále Václava IV. 
a odsud dál po ŽTZ k rybníku Labuť. Před rybníkem roste vlevo pam. jilm vaz a u něj je inf. panel. Za 
jilmem vlevo na hráz a dojdeme zpět na autobusovou zastávku U Labutě, ze které jsme startovali. 
Trasa 8 km - pro kočárky 
 Od startu ke svět. křižovatce a před ní vlevo na můstek k rybníku Labuť, který obejdeme, 
 tak, že ho máme po pravé ruce. U odpočívadla vlevo do kopce po ŽTZ, až dojdeme k dětskému 
hřišti, před nímž stojí dva pam. sekvojce. Pokr. dál po ŽTZ, mineme hotel Nosál,  až na rozcestí, kde 
jsou po pravé ruce 2 nauč. cedule Kunratický les  a vlevo v dálce vidíme OBI. Opustíme ŽTZ. Zde 
vpravo nahoru po MTZ až na rozcestí Velký altán a odsud stále po MTZ, až dojdeme k hraničnímu 

pam. dubu. 
Samokontrola:hraniční dub byl vysazen ve 2. pol.18.st.. Za vlády koho? ………………………......... 

 
Od něj stále po MTZ  a dojdeme k dalšímu hraničnímu pam. dubu. Zde opustíme MTZ,  zahneme 
vpravo a dojdeme na rozcestí Kunratický les. Odsud pokr. po ZTZ vlevo dolů, ne rovně!! 
Dojdeme k rest. U Krále Václava IV. Odsud po ŽTZ k rybníku Labuť. Před ním roste vlevo pam. 

jilm vaz a u něj je inf. panel. Za jilmem vlevo na hráz a dojdeme zpět na autobusovou zastávku U 
Labutě, ze které jsme startovali.                                                 Zdrávi došli ! 
                                                              
Děkujeme za účast a těšíme se na vás na dalších pochodech, např.: 
31.5.  Pochod kutnohorských havířů                   10.6. Rumunské stopy v Praze 
14.6. Památky Prahy 13                                      5. 7. S Turbanem k Sedmikrásce  
12.7. Včera do Kladna, dnes do záporna            11.9. Kostel tour  
4.10. Od knihovny ke knihovně                           1.11. Literární stezky      

            
www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz, kctturistickabanda@email.cz 
 
Razítka:  start                                                             cíl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz/


Rybník Labuť: vznikl v 18.st., 1960 byl rekonstruován a vzniklo betonové zpevnění břehů. V r. 2008 
byl revitalizován, odbahněn, nové vypouštěcí zařízení. 
 
Nový Hrad: Vybudován na popud krále Václava IV. 1411. Zemřel zde v r. 1419. 
 
Jilm vaz: Opadavý listnatý strom, vysoký přibližně 30 m. Jilm vaz je důležitou součástí lesních 
porostů lužního charakteru i ve zvláště chráněných územích, např. Litovelské Pomoraví, Moravský 
kras, České středohoří, národních přírodních rezervací, např. Soutok na jižní Moravě. Pozoruhodné 
stromy jilmu vazu jsou chráněny v kategorii památných stromů, vyhlášeno je 29 položek ústředního 
seznamu ochrany přírody, což představuje 107 stromů (z toho alej u Duchcova má 70 stromů). 
Největší z nich jsou např. Jilm u hájenky v Lukovečku u Fryštáku na Zlínsku s výčetním obvodem 
kmene 544 cm (2009), Jilm u vodárny v Černčicích u Loun s obvodem kmene 486 cm (2005), Vaz  
v Poustce u Frýdlantu s obvodem kmene 482 cm (2004) nebo Maděrův jilm v Kobylé, s obvodem 
kmene 470 cm (2005).  Jeden z nejmohutnějších a nejstarších jilmů a zároveň jediný památný svého 
druhu na území hl. města.                                                                                                Zdroj: Wikipedie 
 
Sekvojce obrovské: exotické dřeviny obdivuhodných rozměrů, jsou chráněny od roku 2010, vysoké 
kolem 35 m, obvod kmene  340 a 335 cm. 
Kunratický les 
Téměř celý les se nachází na historickém území, které je spojeno zejména s králem Václavem IV. 
Ten byl nejznámějším majitelem Kunratického panství, které i s rozsáhlými lesy koupil roku 1407 od 
zadlužených Olbramoviců, aby zde pobýval v přírodě a vyjížděl na lovy. Za tímto účelem si zde také 
nechal vybudovat hrad. Kunratický les procházel ve 20. století zajímavým majetkoprávním vývojem. 
Střední část lesa koupilo hlavní město Praha v roce 1923 a v roce 1928 byl městu darován kus lesa 
okolo Nového Hradu. V roce 1947 byla zkonfiskována Korbům z Weidenheimu celá jižní část 
Kunratického lesa. Severní část lesa patřila od 15. století Univerzitě Karlově, na město Prahu byla 
převedena až v roce 1963. Jedná se o historicky zalesněné území, jen část lesa, která se nachází u 
Chodova, byla zalesněna až po 2. světové válce na původně zemědělských půdách. Z počátku 20. 
století také pochází rozsáhlé smrkové monokultury. Z hlediska věku porostu je zde nejvíce 
zastoupená 5. věková třída (věk 81 – 100 let), výrazně je zde zastoupen i porost ve věku nad 141 let. 
Část starých stromů se zde ponechává přirozenému rozpadu pro zvýšení druhové diverzity lesa – 
zejména hmyzu. Z obratlovců zde žije srnčí zvěř, zajíc, bažant a vysazený muflon. Z ptáků je zde 
zastoupen strakapoud prostřední, datel černý, žluna šedá i několik druhů sov. 

STROMY V LESE 
(Gabriela Kovaříková) 
Stromy rostou v lese, 
kde se srna pase. 
Hodně tu jsou jehličnany, 
nejsou tady ale samy. 
Je tu taky trnka, 
vedle ní spí srnka. 
A je tady lípa, 
na které pták pípá. 
A támhle ten kaštan, 
okolo něj běhá hafan. 
To jsou prostě lesní stromy, 
škoda aby místo nich všech stály domy! 
 
Strom: S = síla, T = trpělivost, R = radost, O = obětavost, M = moudrost 

Takto by se dalo rozložit slovíčko STROM, kde se pod každým písmenem nalézá to, co stromy v 
sobě mají a naplňují v čisté a ryzí formě. Je toho mnoho, co nám mohou předat i vyprávět, jelikož 
nejsou bez života, cítí i prožívají tento svět spolu s námi. 
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