
Klub českých turistů Queer

Neděle 24. února 2013 ve spolupráci s Charlie o.s.

Z Hájí přes Průhonice na Šeberák

Sraz: 12:30 metro Háje – výstup směr Multikino Galaxie, sraz za turnikety.

Trasa: cca 14 km

Předběžný popis trasy: 
Od  metra  se  vydáme  sídlištěm do  Milíčovského  háje,  kde  se  napojíme  na  zelenou  turistickou 
značku, po které se dáme do Křeslic. Zde zelenou značku opustíme a vydáme se po červené do 
Průhonic k zámku.  Odtamtud budeme pokračovat místními polními komunikacemi přes Rozkoš a 
Šeberov do Kunratic, kde výlet ukončíme u rybníku Šeberák.

Zajímavosti na trase:
Přírodní park Botič – Milíčov je přírodní park na jihovýchodě Prahy. Byl zřízen v březnu 1984 a 
spolu s PřP Říčanka je tak nejstarším pražským přírodním parkem. Rozloha je 824 ha. 
Předmětem ochrany jsou především nivy podél meandrujícího Botiče a Pitkovického potoka. V 
sousedství velkých sídlišť Jižní Město či Petrovice se tak nachází poměrně zachovalá přírodní 
kulturní krajina, která však je v posledních letech narušovaná stále se rozrůstajícími koloniemi 
rodinných domů a satelitními městečky. 
Součástí přírodního parku Botič – Milíčov jsou také přírodní památky Milíčovský les a 
rybníky a Pitkovická stráň. Uvnitř přírodního parku se nacházejí i části pražských 
vesnic Lipany, Benice, Pitkovice, Křeslice, Újezd, Kateřinky spadající do Újezda a cíp Petrovic, 
dvůr Milíčov spadající do Hájů, dále Rizova stráň spadající do Křeslic poblíž Újezda 
a Průhonic a Milíčovský vrch spadající do Újezda.  
Průhonice se nacházejí v okrese Praha-západ ve Středočeském kraji, asi 15 km jihovýchodně od 
centra Prahy v těsném sousedství hranice Prahy. Ke dni 31. 12. 2010 zde žilo 2600 obyvatel. V obci 
se nachází škola, hřiště pro děti a mládež, skateboardové hřiště, kostel, zdravotní středisko, lékárna, 
banky,  řada  restaurací  a  kongresové a  ubytovací  zařízení.  Mezi  turistické  atrakce  patří  zámek, 
zámecký park a dendrologická zahrada.

Vybavení: Pevná obuv, osobní doklady, svačina. Oblečení přizpůsobte počasí (i v únoru ještě může 
napadnout sníh).

Upozornění: Akce se koná za každého počasí. Každý se účastní na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost.

Zdroj: Wikipedia, mapy.cz
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