
VÝLET HISTORICKOU TRAMVAJÍ
Ceník:

• Tramvaj - 0 Kč

• Průvodci - 0 Kč

• Autobus - 0 Kč

• Červený Újezd skanzen, park, zahrada - 80/40 Kč

VOZOVNA STŘEŠOVICE - 10.00 hod

Vlak historické tramvaje (dva vozy po 25 osobách)  bude přistaven v 10.00 hodin v zastávce 
Vozovna Střešovice v areálu a pojede v trase: Brusnice, Pražský Hrad, Malostranská, Čechův 
most, Nám. Republiky, Václavské nám., Národní divadlo, Staroměstská, Malostranská, 
Pražský Hrad. Projížďka bude ukončena v cca 10.55 hodin v zastávce Vozovna Střešovice. Na 
celé trase bude zajištěna v obou vozech průvodcovská služba.

HOSTIVICE - 12.00 hod.

Hostivice se nachází na západním okraji Prahy v okrese Praha-západ. Současná podoba 
města vznikla sloučením a růstem čtyř původně samostatných vsí. Každá z těchto vsí měla 
zpočátku úplně jiný vývoj. 

O vlastní Hostivici pochází první doklad z roku 1277. Obec vznikla zřejmě přesídlením 
obyvatel z podhradí Pražského hradu, které Přemysl Otakar II. vystěhoval při budování 
pražské Malé strany. V době kolonizace porůstal území Hostivice les zvaný Hostivec, který 
vystěhovaní měšťané přeměňovali na pole. Ves tvořilo několik dvorců pražských měšťanů a 
kamenný kostel sv. Jakuba. V 16. století se postupně jednotlivá hospodářství spojují do 
větších celků a v roce 1601 získává Hostivici krajský hejtman Florián Gothard Žďárský ze 
Žďáru.....

V Hostivicích máme naplánovaný oběd a případně procházku po náměstí. 

ČERVENÝ ÚJEZD - 14.00 hod.

Skanzen
Areál venkovských staveb nebo chcete-li skanzen se nachází v zahradách a je, stejně jako 
muzeum na hradě, ukázkou venkovského života dob minulých. Můžete si tu z blízka 
prohlédnout větrný mlýn, zvonici, špejchar, vinný sklípek, salaš, milíř či starý dřevařský katr. 
Většina staveb má přístupné interiéry s ukázkou zařízení, nástrojů a techniky pro ně typické.

Zahrada
Při procházce zahradami, se kromě romantického zážitku, můžete dovědět i něco nového o 
naší flóře. Je zde totiž vysazeno více jak 1000 různých druhů dřevin, rostlin a květin a ty méně 
známé jsou opatřeny cedulkami s popiskem. Bohaté zastoupení má v zahradách také fauna, 
tedy zvířátka. Na hladině rybníka občas uvidíte kapří ploutev. V ohradách a ve výbězích se 
pasou kozy a ovce, nechybí tu však ani krávy.



V současné době v hradních zahradách kvetou různé barvy koniklece, modřence, bergénie, 
vzácné kandíky, velké množství botanických tulipánů včetně liliových a papouščích, 10 druhů 
petrklíčů, hřebčíky, jarní hořce, kamzičníky, okolo jezírek blatouchy, stulíky, srdcovky a další. 
Z okrasných dřevin je možné vidět kvetoucí třešně, okrasné sakury, hrušky, křížence jablka a 
hrušky, mahónii, magnólii červenou, růžovou i bílou, fialové a růžové druhy opadavých 
azalek, ve velkém množství bílé, červené a růžové druhy rhododendronů. V ohradách je 
možno vidět hradní kozu Rózu s kůzletem a stádo 10 ovcí s osmi letošními jehňaty. Ve vodě je 
již možno vidět množství ryb v různých barvách a dále kachny s kachňaty i volavku 
popelavou.

Venkovní park
Ke skanzenu a hradním zahradám přiléhá park s výsadbou klasických českých dřevin, 
mokřady s mnoha jezírky a pestrou paletou vodních rostlin. Louky o celkové rozloze pět 
hektarů jsou vhodné pro konání společenských her, vystoupení, dětských dnů a soutěží.

ČERNOŠICE  - 16.00 hod.

Zastávky pro výstup:

• Černošice nádraží

• Mokropsy - samoobsluha

• Vráž - samoobsluha Vávra

• DPS


