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Když budete mít v létě chvilku, můžete vyrazit 
na některou z pěti naučných stezek Prahy 10. 
Ta nejstarší se jmenuje „Zahrada ve městě“ 
a provází návštěvníky po Zahradním Městě. 
Seznamuje je s rostlinami, které daly jména 
ulicím v této čtvrti. Nápad vytvořit tuto stezku 
vznikl v neziskové organizaci Klub K2 a v sou-
časné době čítá celkem 18 zastavení. Každý 
panel odkazuje na ostatní, a stezku si tedy lze 
projít dle libosti, aniž by bylo potřeba se držet 
určité trasy. Na každé naučné tabuli najdete 
zajímavosti z říše rostlin, ale také informace 
o dané lokalitě. Poučí se i dospělí, tabule ale 
obsahují především hodně úkolů a námětů pro 
děti. 

V Záběhlicích lze vyrazit ještě na naučnou 
stezku „Záběhlice,“ která začíná u Hamer-
ského rybníka. Seznámí vás s historickým 
rozvojem této městské čtvrti, významnými 
stavbami, jako je kostel Narození Panny Marie 
či záběhlický zámek, ale také se dozvíte zají-
mavosti z oblasti sportovních oddílů působí-
cích v této lokalitě, nebo kdy byla do Záběhlic 
přivedena první autobusová linka. Stezka má 
sedm zastavení, a pokud dorazíte k posled-
nímu z nich v ulici Karafiátová, budete mít 
v nohou necelých 5 km.

V září roku 2013 byla v Malešicích otevřena 
naučná stezka „Malešice – Stezka sv. Josefa“. 
Vznikla přičiněním místního sdružení Čes-
kého svazu ochránců přírody „Natura, quo 
vadis?“. Na okruhu, dlouhém přibližně 4 km, 
který prochází novou i starší zástavbou, lesem 
a Malešickým parkem, je jedenáct zastavení 
s informacemi, které se vážou k této městské 
čtvrti, k její historii, významnějším památkám 
a dalším zajímavostem ze života v Maleši-
cích. Součástí stezky jsou herní a vzdělávací 
dřevěné prvky, které se nacházejí u každého 
informačního panelu. Naučná stezka je též vol-
ně propojena s piknikovým místem, tzv. Pikniš-
těm, v Malešickém lese a komunitní nástěnkou 
na zastávce autobusů Hostýnská. Do budouc-
na její autoři uvažují o rozšíření trasy jižně 
od frekventované Počernické ulice. Kompletní 
informace o stezce jsou dostupné na strán-
kách http://malesice.eu/naucna-stezka. 

V roce 2014 byla uvedena do provozu naučná 
stezka „Strašnice“ od tvůrců z malešické zá-
kladní organizace ČSOP „Natura, quo vadis?“ 
a spolupracujících členů místního spolku 
Útulné Strašnice.

Stezka začíná u vestibulu stanice metra 
Strašnická. Po trase je celkem 11 panelů s in-
formacemi, které se pojí k historii, významným 
stavbám, jako jsou Trmalova a Foersterova vila 
či kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, 
a samozřejmě k dalším zajímavostem Straš-
nic. Dozvíte se třeba, odkud pochází název 
Strašnice nebo které významné osobnosti zde 
pobývaly. Stezka měří 3,5 km.

Naučná stezka „Vršovice“ propojuje různoro-
dé části této čtvrti – Koh-i-noor, historickou 
zástavbu, činžovní domy, parky, Vršovický 
zámeček, sportovní areály a další zajímavá 
místa. Nejen místním obyvatelům představuje 
pestrost a atraktivitu jednotlivých míst, ale 
i celé čtvrti. Součástí stezky je 15 informačních 
stojek, které obsahují informace o lokalitě 
a jsou doplněny fotografiemi historického 
i současném stavu. Trasa naučné stezky je 
dlouhá 4,75 km a je volena s ohledem na to, 
aby byla přístupná a zvládnutelná pro všechny 
skupiny obyvatel od rodin s kočárky a malými 

dětmi po občany v seniorském věku. Zastave-
ní č. 1 se nachází na terase u budovy radnice.

V Praze 10 se můžete vydat i po jedné turi-
stické stezce. Ta vznikla poměrně nedávno 
prodloužením červené značky, která byla pů-
vodně ukončena v Hostivaři ve Švehlově ulici. 
Nyní se konec stezky nachází v Záběhlické 
ulici poblíž autobusové zastávky V Korytech. 
Odtud se tedy můžete vydat podél Hamer-
ského rybníku, ulicí U Záběhlického zámku, 
dále přes Trojmezí a kolem Toulcova dvora již 
po území Prahy 15. Např. k hostivařské přehra-
dě jde o procházku dlouhou 5,5 km. A kdybys-
te se chtěli podívat na druhý konec červené 
značky, tak ten po projití takových lokalit, 
jako je přírodní park Botič-Milíčov, Průhonický 
park, okolí Jílového u Prahy či přírodní park 
Hornopožárský les, najdete po cca 60 km 
v Mnichovicích.

 — Roman Kaštovský, 
 odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
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