
 Pražské lesy poprvé -
Kunratice   

Datum: sobota 11. května 2019     

Jízdní řád, jízdné: 

T
A

M

 Pardubice hl. n.  7.11 (IC 572) Z
P

Ě
T

 Praha hl. n.
                každou hodinu
                24., 50., 58. min.

 Praha hl. n.  8.07  Pardubice hl. n.
 cesta 
 zhruba hodinu

Sraz v dostatečném předstihu před odjezdem vlaku.

Pro bližší informace o jízdném doporučuji web www.cd.cz/typy-jizdenek/default.htm.

Cestování Prahou:

TAM 

- Metrem C z hlavního nádraží do stanice Roztyly (směr Háje) – soupravy jezdí v intervalu

5 až 7 minut, doba jízdy 13 minut.

ZPĚT

- Autobusem 138 ze stanice IKEM do stanice Kačerov – odpolední hodiny vždy ve 14., 29.,

44. a 59. min., jízda trvá 7 minut.

- Metrem C ze stanice Kačerov na hlavní nádraží – odjezdy v intervalu 5 minut, délka jízdy

12 minut.

Jízdné:

2 x 24 Kč, senioři 65–70 let – 16 Kč, nad 70 let – zdarma.

Příjemný den při putování pod lesními velikány, i když pranostika straší,

že o svatém Mamertu zima je po čmertu, a ledoví muži pomalu otevírají dveře...   

                                              Miloš               Kajzrlík   
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T  rasa:   

M Roztyly, metro – Velký altán – U dubu – Nový hrádek, zřícenina – K hrádku – Žl lávka

pod Novým hrádkem – restaurace U krále Václava IV. – Z pramen Václavka – kamenný

pomník  –  U Velkého altánu – cyklo  A22,  Žl  Michelský  les  –  U Labutě  –  údolí  Kun-

ratického potoka – restaurace Na tý louce zelený –  nezn.  ul. Zelená louka – K Zelené

louce – Vídeňská, MHD stanice IKEM = 13 km, trasu lze na několika místech prodloužit

nebo zkrátit.

 

Výlet vede po zpevněných cestách s mírným převýšením; za mokra může být obtížnější

sestup od Nového hrádku ke Kunratickému potoku. 

Mapa: mapa KČT č. 37 Okolí Prahy – východ, vhodný také podrobnější plán města s vy-

značenými turistickými trasami.

Občerstvení: Z vlastních zásob (na trase je několik altánů s posezením), další příležitosti

jsou dvě lesní  restaurace – U krále Václava IV. (www.ukralevaclava4.cz)  a Na tý louce

zelený (www.natyloucezeleny.cz).
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Turisticko-vlastivědný přehled:

KUNRATICKÝ LES je souvislá plocha smíšeného lesa s převládajícím dubem zimním,

smrkem ztepilým a borovicí lesní, rostou v něm ale i sekvojovce obrovské a dokonce také

metasekvoje čínské. Rozkládá se na necelých 300 hektarech v městském obvodu Praha 4

na katastrálních územích Krče, Michle, Kunratic a Chodova. Na východním okraji ho z vel-

ké části ohraničuje rozsáhlá sídlištní zástavba, na opačné straně, na levém břehu Kunra-

tického potoku, jsou mimo jiné areály špičkových zdravotnických zařízení Thomayerovy

nemocnice a IKEMu.

Kunratické panství koupil v roce 1407 od zadluženého šlechtického rodu Olbramoviců král

Václav IV. Jeho rozsáhlé lesy pro něj představovaly ideální místo k oblíbeným lovům zvěře

i k pobytu v přírodě. Také proto si zde nechal stavitelem Křížem mezi lety 1410 až 1412

vybudovat Nový hrad (Nový hrádek), který se stal 16. srpna 1419 i místem královy smrti ve

věku 58 let.  Následujícího roku ho oblehli a dobyli husité – ještě doposud jsou v okolí

částečně viditelné zbytky obléhacího husitského tábora. Zřícenina vždy přitahovala četné

návštěvníky, protože ale zároveň plašili zvěř, bylo v roce 1881 rozhodnuto pobořit až pěti-

metrové hradní zdi.  V letech 2012 a 2013 zjednodušil  přístup nově postavený dřevěný

mostek přes hradní příkop, současně došlo i ke kompletní sanaci zdiva.

Otištěná mapa s vyznačenou trasou výletu dokládá, že les disponuje dostatečnou „výba-

vou“ pro procházky a příjemné trávení volného času nejen místních obyvatel včetně dětí.

Díky několika značeným pěším i cyklistickým trasám ho vyhledávají turisté, kteří šlapou po

svých nebo do pedálů. Od listopadu 2014 lze mezi nimi spatřit také vozíčkáře, případně

osoby s omezenou schopností mobility. Tehdy – konkrétně ve středu 19. – v něm totiž KČT

zpřístupnil  v pořadí desátou bezbariérovou turistickou trasu projektu „Turistika pro vše-

chny“. Každou takovou trasu symbolizuje ikona vozíčkáře v barvě modré, červené nebo

černé označující stupeň obtížnosti. Ikona na této stezce má červenou barvu, její délka je

pět kilometrů, převýšení 56 metrů, jsou na ní čtyři altány s informačními panely s mapou. 

Vrcholovým i amatérským běžcům, a to i malým dětem, patří vždy počátkem listopadu jiho-

východní část lesa, od roku 1934 bez přerušení dějiště velkého přespolního závodu „Velká

kunratická“ – letos v sobotu 10. se bude konat již 86. ročník. Kros charakterizuje náročný

profil, mnoho podob počasí i unikátní atmosféra. Kategorie muži (délka 3100 metrů) a že-

ny-Hrádek (1330 metrů) se vyznačují třemi prudkými stoupáními, hlavně výběhem k Hrád-

ku, a třemi přeběhy Kunratického potoku. Nyní se pro 27 kategorií vypisuje šest  tratí od

370 do 3100 metrů. 
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