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Stromořadí letních dubů v Hodkovičkách 

Jedná se celkem o 12 dubů (Quercus robur), které vysázel podél cesty kolem roku 1880 továrník Hans Kropf. Jejich obvod činí 
2,62 - 4,03 m a dosahují výšky 18 - 32 metrů. 
 
Kaple sv. Petra a Pavla, Lhotka 

Drobná stavba ukončená trojúhelným štítem. V půlkruhově zaklenuté nice s pilastry po stranách je zobrazení obou světců. Na 
stříšce je tepaný klasicistní křížek z 1. poloviny 19. století. Kaplička sv. Petra a Pavla, obnovená v roce 1987, je poslední a 
jediná památka na obec Stará Lhotka. 
 
PP V Hrobech 

Důvodem ochrany je pastvina se vzácnými teplomilnými druhy rostlin a živočichů. V historii zde byly udávané druhy jako 
lýkovec vonný – Daphne cneorum, růže keltská – Rosa gallica, vstavač kukačka – Orchis morio. V současné době se ochrana 
vztahuje především na koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) a křivatec český (Gagea bohemica). 
 
PP Modřanská rokle 

Erozní zářez Libušského potoka s několika místy s odkrytým geologickým profilem. Lokalita ochranářsky význačná svými 
lužními porosty v okolí potoků a výskytem teplomilných lučních společenstev na svazích, které jsou však ohrožovány 
nepůvodními vysázenými dřevinami, hlavně trnovníkem akátem. Je to i důležitá rekreační oblast mezi okolními sídlišti s 
naučnou stezkou a několika cyklostezkami. 
Území modřanské rokle patřilo před 16. století k velkostatkům Komořany, Dolní Břežany a k panství Kunratice. Nacházely se 
zde pastviny a louky, kde se jednotlivě vyskytoval dub se skupinkami keřů a podél potoka rostly olše a vrby. Poté byly do roku 
1621 ve vlastnictví Sternů z Hirschfeldu, kdy byly po bitvě na Bílé hoře zkonfiskovány a připadly Zbraslavskému klášteru. V roce 
1785 bylo území po zrušení kláštera pod správou státních statků, v roce 1827 bylo odkoupeno knížetem Bedřichem 
Oettingenem-Wallersteinem, aby bylo později prodáno rytíři z Albertů. Změny majitelů byly stále častější a až ve 20. století byla 
většina plochy vlastněna obcí Modřany. V té době také začalo probíhat zalesňování. Pro tyto účely však byly použity nevhodné 
typy dřevin, především u nás nepůvodní trnovník bílý (Robinia pseudacacia) a borovice černá (Pinus nigra) a také další 
nevhodné a v lokalitě nepůvodní typy. 
 
Hacklova vila – K Vrtilce 181/13, Písnice 

Od architekta Jana Dvořáka, který se po roce 1995 vrátil z emigrace a Hacklova vila patří mezi jeho první projekty v Česku. Na 
přání stavebníka včlenil do objektu i krytý bazén a šikmý sklon střechy. Vila je postavena převážně z dřeva, cihelného zdiva a 
hliníku. V interiéru byl hlavní důraz položen na čelní prostor obývacího pokoje, dimenzovaného na výšku obou podlaží. V horní 
části je prostor místo stropem uzavřen otevřeným dřevěným krovem. Postavena v roce 1999. 
 
Prague Innovation Center = InnoCrystal 

Soukromé business centrum vytvořené s cílem povzbudit kreativitu a interakci inovativních společností. Vizí je vytvořit prostor, 
kde se budou setkávat a propojovat lidé, myšlenky, firmy a rozmanité projekty, s cílem akcelerovat inovační potenciál a růst 
těchto společností a inspirovat je vzájemnou interakcí. Dojde k multiplikaci inovačního potenciálu a urychlení procesu 
komercializace od prvotního vzniku nápadu až po jeho realizaci. 
Zaměření je především na inovaci v oblasti biotechnologie a příbuzných interdisciplinárních oblastí. Cílem je vyprodukovat 10 
mezinárodně uznávaných start-upů v horizontu příštích 5 let. 
 
Cyklotrasa 8100 

Okružní trasa „Pražské kolo“ vede okolo Prahy, z větší části po území Středočeského kraje. Délka trasy je 130 km, celkové 
převýšení na celém okruhu je 890 výškových metrů. 
V terénu je trasa značena číslem 8100, na části území Prahy jako A50. V mapách se značení různí a často neodpovídá 
skutečnému stavu v terénu. 
 
Vestecká cukrárna H&H – Vestecká 12, Vestec u Prahy 

V pátek otevřeno 11 – 18 hodin. 
 
Zámecký park v Kunraticích 

Plocha o rozloze 6 ha je součástí nedalekého zámku a původní barokní zdí je rozdělena na dvě části. Část blíže k zámku je 
veřejnosti nepřístupná, vzdálenější je parkově upravená a přístupná pro veřejnost. Park je protkaný mlatovými cestičkami, 
využít můžete altánek, dětské hřiště nebo sportoviště. 
 
Zámek Kunratice 

Existence tvrze v Kunraticích je doložena k roku 1336. Později ji zakoupil Václav IV. Patrně roku 1688 za Františka Václava 
Čabelického ze Soutic byl na místě vystavěn raně barokní zámek. V roce 1721 Kunratice získal Jan Arnošt von Goltz povýšený 
roku 1724 na barona a roku 1731 na hraběte. Za jeho života došlo k další přestavbě, jejímž pravděpodobným autorem je Václav 
Špaček. Kolem roku 1830 na zámku proběhla klasicistní přestavba. V roce 1945 byl zámek zkonfiskován a poslední stavební 
úprava v roce 1959 odstranila dvouramenné schodiště. 
Na zámku dnes sídlí entomologické oddělení Národního muzea. Areál posloužil v roce 2004 jako jedna z lokací v hororovém 
americko-českém fantasy filmu Van Helsing. 

 
PP Údolí Kunratického potoka 

Důvodem ochrany je meandrující tok Kunratického potoka v lesních porostech přirozené skladby, soubor polopřirozených 
lesních společenstev a pozůstatků xerotermních stepí v členitém okolí Kunratického potoka a geologický profil prvohorního 
ordoviku. 
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Zřícenina hradu Nový Hrádek 

Stavbu hradu nařídil král Václav IV. roku 1411 a již z roku 1412 existují záznamy o králově pobytu na hradě. 16. srpna 1419 zde 
král Václav IV. zemřel, což byla nejdůležitější historická událost v dějinách hradu. Zemřel zde na infarkt a podle dobových kronik 
se „skácel k zemi s řevem takřka lvím“. V polovině prosince 1420 byl hrad obležen Pražany. 27. ledna 1421 byl definitivně dobyt 
a zdevastovaný zapálen. 
Žádný panovník už neprojevil zájem ho obnovit. Zbytky kamenných zdí byly později částečně rozebrány na okolní stavby. Od 
roku 1735 do konce 18. století však byla ve zřícenině kaple sv. Jana Nepomuckého. Na konci 19. století byl hrad srovnán se 
zemí do úrovně sklepů, protože zdi byly nestabilní a nebezpečné pro děti, které si sem chodily hrát. V místě bývaly také lomy na 
břidlici. 
Nový hrad byl tvořen dvěma paláci a hranolovou věží se dvěma vstupními bránami. Neopevněné předhradí bylo od hradu 
odděleno další hradbou s příkopem. Dodnes se zachovaly jen skromné zbytky zdí obdélného paláce a věže. V předhradí jsou 
stále patrné zbytky husitských valů z doby obléhání hradu. Zříceniny hradu jsou celoročně volně přístupné. 
 
U Krále Václava IV. – krále Václava IV. 406, Kunratice 

Otevřeno 11 – 23 hodin. 
 
Kaple sv. Anny 

Postavena v roce 1881 podle projektu Josefa Misterky, stavitele z Dolní Krče. Na začátku 90. let 20. stol. získal kapli sbor 
Církve československé husitské. V letech 1992-93 byla ke kapli ze severní strany dostavěna sborová budova dle návrhu ing. 
Palocha. 
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