
Milí turisté, tentokrát jsme se s hůlkami vydali do Kunratic, abychom se prošli 
kolem známého rybníku Šeberák a pokračovali podél Kunratického potoka až do 

Kunratického lesa, kde naše cesta skončila u třetího památného dubu. 
Rybník Šeberák jsme obešli, na jeho druhé straně se nacházelo jednak 

koupaliště a pak nudistická pláž.  
 

 

Dále jsme pokračovali podél Kunratického potoka. Kunratický potok 

pramení na jihovýchodním okraji Prahy u obce Vestec. V Braníku před 
Barrandovským mostem se vlévá do Vltavy.  Na toku Kunratického potoka se 
nachází několik rybníků: Šeberák, Hornomlýnský rybník, Dolnomlýnský rybník, 

Pivovarský rybník, Sýkorka, Zámecký rybník, Statkový rybník, rybník v 
Thomayerově nemocnici a Labuť. Délka jeho toku je 11 km a velikost povodí 
31,6 km². 

http://www.horydoly.cz/foto/praha_seberak2011/ipage00004.htm
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kunratick%C3%BD_potok&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Vestec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bran%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Barrandovsk%C3%BD_most
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0eber%C3%A1k&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hornoml%C3%BDnsk%C3%BD_rybn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dolnoml%C3%BDnsk%C3%BD_rybn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pivovarsk%C3%BD_rybn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BDkorka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1meck%C3%BD_rybn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Statkov%C3%BD_rybn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Thomayerova_nemocnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Labu%C5%A5


 

Když jsme se ze shora podívali na Hornomlýnský rybník, pokračovali jsme ulicí 
Ke Hrádku. Tam se na nás vyřítili dva hafani, velcí jak bernardýni. Docházeli 
jsme totiž k mezinárodně chráněné chovné stanici leonbergerů nazvané SALVE 
LEON. Je to německá rasa a jsou velice přítulní. Ochotně se od nás nechali 
pohladit. 

 

Ulice Ke hrádku nás posléze zavedla do lesa. Po pravé straně se nacházeli 
luxusní vily. Od nich jsme pak pokračovali z kopce a došli jsme na vyhlídku nad 
Dolnomlýnským rybníkem. Byl odtud vidět mlýn u rybníka a na kopci 
Kunratický zámek.  

Dále jsme již pokračovali Kunratickým lesem. Ten je historicky spojen s 

osobou Václava IV., který byl nejznámějším majitelem Kunratického panství, 
jež koupil i  
s rozsáhlými lesy roku 1407 od zadlužených Olbramoviců. V té době bylo toto 
území samozřejmě daleko za Prahou, takže si zde nechal vybudovat hrad, aby 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Kunratick%C3%BD_potok_-_jez.jpg


sem mohl unikat před vladařskými povinnostmi a věnovat se lovu zvěře, své 
velké zálibě. Dnes jsou z tohoto jeho hradu, zvaného Nový hrad nebo také 
Wenzelstein, v lese jen zříceniny. 
 

 
 

             O fauně a floře jsme se pouze dočetli, že kuriozitou je v Kunratickém 
lese stádo muflonů, které sem bylo uměle vysazeno. Z rostlin je nejzajímavější 
metasekvoj, jehličnatý opadavý strom, jehož semena byla do Evropy přivezena z 
Číny roku 1949, do té doby se metasekvoj považoval za vymřelý druh. Ani 

muflona ani metasekvoj jsme bohužel na cestě nepotkali. Prošli jsme ale krásnou 
březovou alejí a viděli jsme tři památné duby letní. Jejich obvody jsou v rozmezí 
274 – 362 cm a jejich výška je 17 - 28 m. Staré jsou 130 – 222 let.  

 U třetího památného dubu náš výlet skončil. Byl to hraniční kunratický dub 
letní, o kterém pověst praví, že byl zasazen v roce 1410, tedy že je starý 600 let. 
Pravděpodobnější je verze, že byl zasazen za vlády Marie Terezie při 
přeměřování katastrů. Strom je totiž stabilní a nedá se posunout jako kámen, 
chytré, co? Výška tohoto stromu je 18 m a obvod 424 cm. 

 

http://sheerin.rajce.idnes.cz/Kunraticky_les/


 

Od památného dubu jsme již odjeli autobusem na metro. Počasí se nám při této 
vycházce vydařilo a doufáme, že u toho již zůstane.  

Dana Hyklová 
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