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 Letohrádek Hvězda

Hvězda je místo s bohatou a dlouhou 
historií i s cennou přírodou. Požívá dvo-
jí ochrany - je národní kulturní památkou  
a přírodní památkou.

Za spodní ohradní zdí v okolí Litovické-
ho potoka byly nalezeny bohaté doklady 
osídlení již z doby halštatské. Bývalo tu 
pohanské obětiště, později tu vznikla tvrz 
a r. 993 Boleslav II. Pobožný daroval toto 
území s lesem Malejovem a dvorem Hlu-
boc (dnešní Liboc) nově založenému břev-
novskému benediktinskému klášteru. 

Obora Hvězda vznikla v části původní-
ho lesa Malejova a i přes pozdější  několi-
kerou rozsáhlou devastaci v průběhu růz-
ných válečných událostí si dodnes udržela 
lesní charakter. Zdejší habrové doubravy, 
bikové doubravy a bikové bučiny jsou při-
rozeného charakteru. Na jaře tu na vel-

kých plochách rozkvétají koberce česneku 
podivného, sasanky hajní a další hájová 
květena. Je to také významná ornitologic-
ká lokalita.

Oboru Hvězda, původně zvanou Nová 
obora, založil začátkem 30. let 16. stol. 
český král Ferdinand I. Habsburský. V roce 
1555 položil jeho druhorozený syn  Ferdi-
nand Tyrolský základní kámen ke stavbě 
letohrádku, který sám navrhl a vyměřil. 

Obora i letohrádek zažily v následujících 
stoletích doby slávy a rozkvětu, konaly se 
tu  hony, diplomatická jednání se zástupci 
řady evropských zemí a různé slavnosti 
(1562 tu probíhala i oslava korunovace cí-
saře Maxmiliána II.). Velmi ale utrpěly ve 
válečných dobách – dělostřelbou, rabo-
váním i tábořením různých vojsk. K nej-
větší devastaci došlo r. 1757, kdy tu měl 
při obléhání Prahy pruský král hlavní stan  
a kdy byly pokáceny téměř všechny stromy 
v oboře. Obora pak byla sice znovu zales-
něna, ale zvěř se sem už nikdy nevrátila  
a na rozkaz císaře Josefa II. později při-
padl letohrádek rakouskému vojenskému 
eráru a byl proměněn v prachárnu. Tomu-
to účelu sloužil až do r. 1874 a využívala 
ho i vojska za 2. světové války a těsně po 
ní. Po rozsáhlé rekonstrukci z let 1986-
2000 slouží kulturním účelům. 

typ:  určeno jen pro pěší 
náročnost: mírná
počet zastávek: 13
potřebný čas: cca 2 hodiny
zaměření: historické a přírodovědné

naučná stezka oborou hvězda

 Jarní aspekt



Úvodní tabule naučné stezky je u cesty mezi 
Libockou branou a letohrádkem Hvězda  
u jihozápadního rohu bývalého domu obor-
níka. Další zastávky jsou umístěny u cest 
zejména po obvodu obory a u letohrádku.

přístup: K naučné stezce se do-
stanete městskou hromadnou dopra-
vou - např. ze zastávky Vypich (tram-
vaj č. 22 a 25 nebo autobusy č. 174, 
179, 180 a 191), zastávky Petřiny (tram-
vaj č. 1, 2 a 18 a autobusy č. 179 a 191)
nebo ze zastávky Obora Hvězda (tramvaj  
č. 22, autobus č. 108, RegBus 347).

 Mokřad

V roce 2012 vydal Magistrát hl. m. Prahy
3. vydání

Text a foto: RVP MHMP,
spolupráce Občanské sdružení Evans
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Další informace o pražské přírodě:

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


