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Toulcův dvůr

Naučná stezka Povodím Botiče prochází  
z Hostivaře podél toku Botiče a Pitkovického 
potoka až k Pitkovické stráni. Vede územím, 
které bylo již od dávných dob osídleno lid-
mi a tedy i ovlivňováno jejich hospodařením. 
Ostroh Šance nad hrází Hostivařské přehrady 
byl už od pravěku opakovaně osídlen. V době 
halštatské zde bylo vybudováno hradiště  
a v 9. stol. tu bylo osídlení slovanské, kte-
ré patrně využilo zbytků staršího opevnění.  
Na plošině nad Dobrou vodou zase bylo zjiště-
no rozlehlé sídliště z mladší doby kamenné. 

Zajímavou ukázkou relativně novodobých 
lidských vlivů na krajinu je výstavba Hos-
tivařské přehrady a vznik hostivařského le-
soparku, které slouží jako rekreační zázemí 
obyvatelům okolních sídlišť.

Kulturní krajina, která se tu společným 
působením lidí a přírody zformovala, nabí-
zí svým návštěvníkům mnohé zajímavosti  

a ve dvou chráněných územích ještě i zbyt-
ky původní krajiny:

– přírodní památka Pitkovická stráň 
hostí dobře zachované cenné stepní ekosys-
témy. Vyskytují se tu teplomilná společen-
stva rostlin i živočichů. Pestrost rostlinných 
druhů  nejvíc vynikne na jaře a začátkem 
léta, v době jejich květu.

– přírodní památka Meandry Botiče 
zahrnuje v úseku od zámečku v Práčích až 
pod hráz Hostivařské přehrady vlastní tok 
Botiče a jeho břehové porosty, které zůstaly 
víceméně ve své původní přirozené podobě. 
Jsou tvořeny hlavně olší lepkavou a topoly.

Další cennou přírodní enklávou je mok-
řad, který se vyvinul v Petrovicích u vtoku 
Botiče do přehradní nádrže a který je hojně 
využíván k hnízdění řadou ptačích druhů.

Na trase stezky je i bohatá nabídka his-
torických zajímavostí. Pozornost  si zaslouží 
památková zóna Stará Hostivař, jejíž sou-
částí je i zrekonstruovaný Toulcův dvůr.  
V něm nyní působí Ekocentrum hlavního 
města Prahy nabízející školám a zájemcům 
z řad veřejnosti nejrůznější programy. Děti 
se tu mohou podívat i na dříve běžná hos-
podářská zvířata.

Z historických památek starobylé obce 
Petrovice je neopominutelný kostel sv. Ja-
kuba většího s dochovanými zbytky nástěn-
ných maleb z 15. stol.

délka: 6,5 km
Počet zastávek: 13
PotřeBný čas: 3 - 4 hodiny
zaMěření: přírodovědné a historické
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Mapový podklad: ČÚZK
PřístuP: 
Trasa začíná u vchodu do Toulcova dvo-
ra, ul. Kubatova 1 poblíž zastávky autobu-
su č. 177 (zastávka Toulcův dvůr). Odtud 
vede kolem hostivařského kostela k Botiči  
a podél něj po červené turistické značce  
k Hostivařské přehradě a kolem ní až do Pet-
rovic a dál podél Botiče k jeho soutoku s Pit-
kovickým potokem a podél něj k Pitkovické 
stráni. Stezka končí v Pitkovičkách u mostku 
přes Pitkovický potok, asi 400 m od stanice 
autobusu MHD  č. 232 (zastávka Hříbková). 
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www.prazskestezky.cz
Další informace o pražské přírodě:

http://envis.praha-mesto.cz/zaprirodou


