
Od metra k domácím zvířatům
Datum: sobota 13. května 2017     
Jízdní řád, jízdné:   
Sraz v hale v dostatečném předstihu před odjezdem. 
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Pardubice 7.10 (Ex 578) 

Z
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Praha hl. n. 14. –17./22, 52, 55 min.

Praha hl. n. 8.06 Pardubice 16.–18./19, 47, 59 min. 

zpáteční Pardubice – Praha hl. n.
jedna osoba                                                      skupinová jízdenka
obyčejné 243 Kč           (skupina 6 a více osob si musí 
IN 25, důchodce nad 70 let         211 Kč            cestu objednat předem: 
                                                                           1. osoba                                   žádná sleva
                                                                           2. osoba                                     sleva 25 % 
                                                                           3. a každá další                          sleva 50 % 
                                                                           zpáteční                       další sleva cca 5 %

přesun na začátek
metro C na konečnou stanici Háje – 
interval z hlavního nádraží 7–8 min., doba jízdy 21 min. 
jízdné 24 Kč, senioři do 70 let 12 Kč, nad 70 let zdarma

přesun z cíle
tramvaj č. 26, zastávka Na Groši (5–10 min. pěšky) – 
13.–15./11, 26, 41, 56 min., doba jízdy 28 min., zastávka je u hlavního nádraží
jízdné 24 Kč, senioři do 70 let 12 Kč, nad 70 let zdarma
(na trase je hodně zajímavostí – moderní i historické stavby, velké hřbitovy s hroby slav-
ných osobností, čtvrť Žižkov)
je možné použít také autobus č. 177 se zastávkou přímo u cíle – 
13.–15./06, dále každých 15 min. na stanici Opatov metra C, odtud do stanice Hlavní ná-
draží 
jízdné kvůli přestupu 32 Kč, senioři do 70 let 16 Kč, nad 70 let zdarma 

Tož zdrávi došli a pamatujte, že jedna „servácovská“ pranostika praví:
„Před 13. dnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří; 
po tomto dni ale není zapotřebí se obávati vínu škodného mrazu.“

                                                                           Miloš            Kajzrlík
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Trasa (mírné převýšení, převážně zpevněné komunikace, 
mapa KČT č. 37 Okolí Prahy, východ, příp. podrobnější plán města):
cyklo A 21, A 216, NS Milíčov  (úvodní část od stanice metra Háje) kruhový objezd na
ul. Opatovská – ul. Novomeského – ul. Jurkovičova – okraj Milíčovského lesa – Milíčovský 
les – Z Milíčovský les – Křeslice – Č, cyklo P 15, A 23, NS Povodím Botiče, NS Historií 
Hostivaře Křeslice – Dobrá Voda – Petrovice – vodní nádrž Hostivař – keltské hradiště, 
odb. – ul. U Břehu – podél Botiče – hotel Selský dvůr – autobusová zastávka Hostivařské 
nám. – podél Botiče – ul. Domkářská – ul. Chalupnická – ul. Kubatova – Toulcův dvůr =
13 km 
V Toulcově dvoře je  možné absolvovat  velmi  zajímavou komentovanou i  samostatnou 
prohlídku.
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Turisticko-vlastivědný přehled:

Milíčovský les a rybníky
Současná přírodní památka s rozlohou 76 hektarů vznikla v 18. století jako obora s ba-
žantnicí. Její význam vzrostl v následujícím století, kdy se z ní stal vyhledávaný lovecký 
revír, který spravoval zakladatel průhonického parku Arnošt Sylva Taroucca. 
Na severovýchodním okraji napájí Milíčovský potok soustavu pěti rybníků vybudovaných 
na místě  bývalých mokřadů.  Nejzápadnější  Milíčovský  (Nový)  rybník  se  dříve  využíval
rekreačně, vedlejší Kančík je nejmenší, hráz dalšího pojmenovaného Homolka zpevňu-
je  řada staletých  dubů.  Na hranici  chráněného území  se  nachází  rybník  s  ostrůvkem
s názvem Vrah, který má funkci retenční a sedimentační nádrže, soustavu uzavírá rybník 
Šáteček.
Toto území je mimo jiné chráněno jako významná evropská lokalita výskytu velice vzác-
ného brouka tesaříka obrovského.

Hostivařská přehrada
Největší umělou vodní plochu na území hlavního města postavili na potoku Botič v letech 
1959  až  1962  z  důvodu  zadržení  povodňových  vln,  slouží  také  k  rekreačním účelům 
včetně rybaření. Sypaná hráz dosahuje výšky 13 a délky přes 110 metrů. Běžná plocha 
hladiny je 35 hektarů, v zimě to bývá 26 hektarů, při maximálním naplnění (2 mil. m3 vo-
dy) 45 hektarů. Pravou stranu pokrývá les, rekreační zařízení jsou soustředěna na opačné 
straně.

Meandry Botiče
Přírodní památka z roku 1968 na rozloze 6,7 hektaru byla zřízena kvůli  ochraně přiro-
zeného meandrujícího toku s dobře zachovalými původními břehovými porosty.

kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Původ nejstarší stavební památky Hostivaře spadá do doby rané gotiky, vznik románského 
jádra se klade do období 11. až 13. století. První písemná zmínka se váže k roku 1352.
Zásadní přestavba do předpokládané původní podoby se uskutečnila mezi lety 1864 až 
1867, větší úpravy byly provedeny také o 30 let později.

dřevěná zvonice 
Patří k nejstarším dochovaným zvonicím v našich zemích: podle architektonického prů-
zkumu pochází s největší pravděpodobností ze 16. století. Dva zvony z roku 1957, které 
jsou zasvěceny sv. Václavovi a Panně Marii, nahradily původní, zkonfiskované v letech 
1823, resp. 1853. Její pozoruhodná konstrukce jí dává punc mimořádně hodnotné stavby. 

Toulcův dvůr
Na tomto místě původně stála gotická tvrz z roku 1364, která později prošla renesančními 
úpravami. V období baroka byly postaveny stáje. V pozdějších časech se prostor využíval 
jako statek. Přízvisko „Toulcův“ připomíná rodinu Toulců, která byla mezi dvěma světovými 
válkami jeho nájemcem a byla velmi oblíbena.
Od roku 1994 z objektu postupně vzniká Ekologické centrum hl. m. Prahy, které nabízí 
především široké veřejnosti spoustu aktivit – veškeré potřebné informace uvádí webová 
adresa www.toulcuvdvur.cz.
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