
Sada tras
Pražská příroda, známá, neznámá

Petřín – Smíchov
aneb Z Petřína přes zahrady 

a parky na nádraží

Trasa vycházky propojuje smíchovské zahra-
dy a parky, z nichž některé patří k méně zná-
mým. Cestou vás čeká i řada netradičních vý-
hledů na pražské historické jádro.

Průběh trasy:
Újezd – zahrada Nebozízek – zahrada Kinských – park 
Sacré Coeur – park Mrázovka – sady Na Skalce – park 
Santoška – Smíchovské nádraží. 

Délka trasy je 5,4 km.

ZajíMavoSTi Na TraSe

0 km − Pomník obětem komunismu (1)
Dílo sochaře Olbrama Zoubka, připomínající oběti komunistické 
totality, a to symbolicky v podobě „mizejících“ postav, tak i fak-
ticky pomocí konkrétních čísel počtu přímých i nepřímých obě-
tí. Naproti pomníku roste Lípa Jana Nerudy, která byla vysazena 
v roce 1984 na paměť 150 let od narození básníka Jana Nerudy.
0,2 km − Sad Nebozízek 
Městský park vznikl na místě středověkých vinic, k jejímž vzni-
ku dal podnět Karel IV. Následně zde byly ovocné sady, které 
vlastnil tiskař Haas a po něm V. Amler, který pozemky v roce 
1822 prodal pražské obci. Parkové úpravy započal F. Thomayer 
v souvislosti s Jubilejní výstavou, konanou v roce 1891, kdy byla 
rovněž vybudována sousední lanová dráha. Současná budova  
Nebozízek je novodobou replikou historické budovy, která muse-
la být pro špatný stav stržena.
0,6 km − Zahrada Kinských 
Zahrada obklopuje Letohrádek Kinských, má rozlohu 24,3 hektarů 
a její nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 197 až 318 metrů. 
Vznik zahrady se udává v rozmezí let 1828 až 1861. V zahradě 
je řada staveb a parkových doplňků, například kostelík sv. Micha-
la (7), vyhlídky, jezírka (6), ale také dětská hřiště. Zahrada prošla 
v posledních letech rekonstrukcí.
1,1 km − Letohrádek Kinských (4)
 Letohrádek Kinských, známý také jako Musaion, nechal v letech 
1827−1831 vystavět na místě zpustlých vinic kníže Rudolf Kinský 
podle návrhu arch. Jindřicha Kocha. Začátkem 20. století prodali 
Kinští letohrádek pražské obci. Reprezentativní empírový objekt 
má čelní stranu širokou 50 metrů. Letohrádek byl v roce 2005 
zrekonstruován, sídlí zde expozice zaměřená na lidovou kulturu 
České republiky.
1,3 km − Sacré Coeur (9)
Pozdně klasicistní stavba je z roku 1872 a vznikla jako konvent  
a pensionát pro výchovu dívek ze šlechtických a zámožných  
rodin. Kaple byla vybudována po roce 1882. V současnosti je  
objekt v soukromém vlastnictví a je komerčně využíván. 
Volně přístupný park jižně od bu-
dov vznikl po roce 2004 a je plně 
věnován dětským hřištím a spor-
tovištím. Zajímavostí parku je pří-
stup lávkou přímo z prvního patra 
nákupního centra u Anděla.
1,3 km − josef Holeček (8)
Český prozaik, básník, novinář  
a překladatel. Svoji tvorbou byl 
regionálně zaměřen na jižní Če-
chy. K nejznámějším dílům patří 
desetisvazková kronika Naši.
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2,3 km – Bertramka (10)
Na místě původní vinice založila první usedlost po roce 1603 
Anežka Kobrová. Koncem 17. století pak byla vybudována used-
lost pojmenovaná po majiteli Františku Bertramu. Současná po-
doba je dílem oprav po požáru v roce 1871. Objekt je od roku 
1964 památkově chráněn. Nad usedlostí je uzavřená zahrada, 
kde se příležitostně pořádají kulturní akce.
2,9 km − Park Bertramka
Nový park, vybudovaný po roce 2004. Investicí více než 6 mil. Kč 
zde vznikla sportoviště, dětská hřiště, terasy a upravené cesty.

3,5 km − Sady Na Skalce
Vznik parku spadá do let 1891 až 1894. Byl vybudován na  
pozemku usedlosti Skalka. Pozemek věnoval smíchovské obci 
dosavadní majitel rytíř Eduard Daubek. V parku naleznete, jak 
název napovídá skalku, ale také litinový altánek a dole jezírko  
s poloostrovem.
3,9 km − Českobratrský sbor j. a. Komenského na Smíchově (12)
Finance na stavbu svatyně získala církev mimo jiné i netra-
dičním vydáním losů věcné loterie. Objekt byl věřícím předán  
28. 10. 1931, ale dluh za stavbu byl vyrovnán až v průběhu  
druhé světové války. Členkou zdejšího sboru byla i Milada Horá-
ková s rodinou.
4,0 km − Husův sbor na Smíchově (13)
Svatyně v ulici Na Václavce vznikla po roce 1933 podle návrhu 
architektů E. Sobotky a V. Nekvasila.
4,2 km − Zahrada Santoška
Zahrada se rozprostírá kolem někdejší usedlosti. Ve středo-
věku zde byly vinice. Z původní výzdoby zahrady se zacho-
vala pouze barokní socha ležící bohyně Flory a sochy puttů 
na vstupní bráně do parku od F. J. Platzera z druhé poloviny 
18. století.

Na fotografiích: Pomník obětem komunismu, altánek v parku Na Skalce
Na titulní straně: Pohled na nádvoří vily Bertramka
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orieNTaČNí MaPa a PoPiS TraSY

0 km − Újezd (0)
Začít tuto procházku můžete pod Petřínem na Újezdě prohlídkou  
Pomníku obětem komunismu (1). První kroky pak vedou směrem  
k dolní stanici lanové dráhy, a poté nahoru Sadem Nebozízek, nad  
budovu Sokolu Malá Strana k oblíbené soše K. H. Máchy (2). Od so-
chy se vydejte vlevo k Hladové zdi.
0,6 km − Hladová zeď (3)
Průchodem v Hladové zdi (3) projdete do Zahrady Kinských. Další 
cesta vede přímo k letohrádku Kinských, ale příjemnější je projít si 
tuto zahradu důkladněji. Po levé straně letohrádku − Musaionu (4),  
nedaleko pomníku H. Kvapilové (5), je branka ke krytým schodům, 
které vás dovedou dolů do Holečkovy ulice.
1,2 km − Holečkova ulice
Po pár krocích směrem do kopce minete domek čp. 6 s pamětní des-
kou spisovatele Josefa Holečka (8), po kterém je celá ulice pojmeno-
vána. Na protější straně ulice je areál bývalého kláštera Sacré Coeur. 
Nad ním odbočte vlevo do ulice Kobrova, na jejímž konci je park 
Sacré Coeur (9). Parkem projděte na opačný konec (je tam i vyhlíd-
ka nabízející netradiční výhled na město). Po schodech  sejděte dolů 
přímo k rušné ulici Kartouzská.
2,1 km − křižovatka Kartouzské a Plzeňské 
Před vámi je rušná křižovatka, vyústění tunelu, nájezdy a tramva-
jová trať. Z tohoto nemilého prostředí se snadno dostanete pomo-
cí světly řízených přechodů, musíte směřovat k Bertramce, tedy do 
uličky Mozartovy, kde již opět nastane klid. Po pravé straně mine-
te nebo navštívíte slavnou Bertramku (10). Podél její zdi pak stoupá  
romantická cesta k oplocení sokolského letního cvičiště. Zde odboč-
te ostře vlevo a pokračujte ulicí U Mrázovky podél cvičiště.
2,3 km − park Mrázovka 
Za cvičištěm podejdete unikátní lanovku (11), která spojuje dvě úrov-
ně hotelu Mövempick a vstoupíte do dalšího parku na trase vycház-
ky, který se jmenuje Mrázovka. Opět je jen na vás, jak si ho projde-
te. Východ z něj hledejte na opačném konci. Pod dětským hřištěm  
sestupujte zatáčkami po malé pěšince přímo do ulice Na Za-
tlance. Zde odbočte vpravo a na první křižovatce vlevo do ulice  

Ostrovského. Nad autobusovou zastávkou Ženské domovy zamiř-
te do sadů Na Skalce.
3,5 km − sady Na Skalce 
Při průchodu celými sady, vás zdejší park, pokud jej neznáte, mile 
překvapí. Míjíte vodní plochu a míříte ke dvěma sborovým domům: 
Českobratrskému sboru (12) a sousednímu Husovu sboru (13).
4,0 km − park Santoška 
Před Husovým sborem zabočíte do parku Santoška a pozvolným 
stoupáním se dostanete na křižovatku parkových cest. Jdete dále 
vzhůru a poté zatočíte vpravo a následně vlevo a přicházíte k ulici 
Nad Santoškou, kterou se vydáte doleva. Na křižovatce pokračujte
rovně do ulice Na Pavím vrchu. Dostáváte se na vyhlídkové mís-
to. Scházíte po pěšině v louce dolů do pravého rohu. Za skupinou
moruší se napojíte na úzkou pěšinu, která vás pozvolným klesá-
ním dovede do ulice Radlická.
4,8 km − radlická ulice (14)
Zde můžete nasednout na tramvaj (zastávka MHD Braunova) 
nebo pokračovat z kopce na křižovatku s Dobříšskou ulicí a přejít 
po lávce přes koleje na nádraží Praha-Smíchov. Tím se dostanete  
k zastávce metra linky B Smíchovské nádraží. 

Upozornění: trasa není příliš vhodná pro výlet s kočárkem (stou-
pání k Hladové zdi a následně několikery delší schody) a není  
v několika úsecích průjezdná pro osoby se sníženou schopností 
pohybu. Naopak pro rodiny s malými dětmi může být trasa lákavá 
pro dostatek dětských hřišť.

Podrobnější popis trasy i dalších vycházek po pražské 
přírodě naleznete na adrese: http://portalzp.praha.eu/zaprirodou

Vydalo Hlavní město Praha, 
Odbor ochrany prostředí MHMP v prosinci 2019. 
Autoři textu: Aleš Rudl, Jiří Juřík.
Fotografie: Jiří Juřík a OCP MHMP.
1. vydání. Neprodejné.
ISBN: 978-80-7647-032-3Hladová zeď 

na úpatí vrchu Petřín

Výhled z parku Sacre Coeur
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