1 INFORMAČNÍ CENTRUM
PRAHY 8

5 VEČERNÍ ŠKOLA S. R. O.

U Meteoru 147/6 | 222 805 111
www.praha8.cz

OU
LALÁ.

Prosecká 430/36 | 284 840 524
restaurace-bobovka.cz

6 PIVOVAR NAD KOLČAVKOU

Otevírací doba: po, st: 8:00 – 18:00
út, čt, Pá: 8:00 – 15:00

2 U HORKÝCH

Prosecká 430/36 | 602 207 620
www.snow4fun.cz

7 KRČMA VE MLEJNĚ

3 U KRÁLŮ
Pivovarnická 1 | 736 134 820 |
www.facebook.com/pohodaUKralu

Rubeška 389/5
Veřejný park vznikl v letech 1997–1998
částečně v místě bývalé zámecké zahrady. Na
místě byly zachovány vzácné starší dřeviny a
jezírka. Dominantou parku je keltské hradiště
s chodbami, tunelem a vyhlídkou nad Dračím
jezerem. Zajímavým prvkem je dubový kmen
otočený kořeny vzhůru. Parkem protéká systém
uměle vytvořených potůčků vytékajících z jezera.
Naleznete zde dětské hřistě a na východním
okraji najdete lanové centrum. (zdroj: mapy.cz)

8 BOBOVÁ DRÁHA PROSEK
Prosecká 906/34b | 284 840 520
bobovadraha.cz
Bobová dráha se nachází cca 750 metrů od
cyklotrasy Eurovelo 4. Boby se pohybují ve volném korytě, což oproti kolejnicovým drahám
zaručuje větší adrenalin. Dráha je přístupná
z ulice.

4 DOMÁCÍ CYKLOSERVIS
KOŤÁTKO
Novákových 31 | 603 384 049, 702 204 608
centrovani-jizdnich-kol.webnode.cz

13 HOSPODA NA STARÉ RÁNĚ

11 PARK PODVINÍ

Podvinný mlýn 8a | 721 837 709
krcmavemlejne.cz

12 LANOVÉ CENTRUM
VYSOČANY
Rubeška 393/7 | 266 311 275 |
lanovecentrum.cz
Lanové centrum je otevřeno od května do října.
Ve zbylých částech roku a mimo otevírací dobu
pouze po předchozím objednání. Nabízí i programy pro děti a příměstské letní tábory.

10 SKICENTRUM PROSEK

Nad Kolčavkou 8 | 730 899 858
pivovarkolcavka.cz

Koželužská 8 | 737 301 465 | uhorkych.cz

PRAHOU NA KOLE

9 RESTAURACE NA BOBOVCE

Nad Kolčavkou 8 | 736 735 685
vecerniskola.eu

Drahobejlova 957/53 | 603 501 163
stararana.cz

14 MTV CAFÉ
Freyova 983/25 | 728 416 260 | mtvcafe.cz

několik jabloní a hrušní. Jde o staré odrůdy
vyšlechtěné před začátkem 20. století, které se
vysazovaly do 50. let 20. století. (zdroj: mapy.cz)

16 EDU BUBO CLUB
Podkovářská | 606478383 | edububoklub.cz
Volnočasové centrum pro rodiny s hřištěm, hernou, parkem, kavárnou a bufetem.

17 FITNESS STEZKA ROKYTKA
ulice Pod Spalovnou
Dřevěná venkovní posilovna, kde cvičíte s využitím váhy vlastního těla. Přístup do posilovny je z
ulice Jana Přibíka nebo Modrého. Na stanovištích
jsou informace o cvicích a jejich náročnosti.

18 PRAŽSKÝ ZLOM

15 VRCH TŘEŠŇOVKA
Několik let opuštěný ovocný sad byl v roce
2015 obnoven. Staré neplodící stromy byly
odstraněny a vysázeno bylo 410 třešní a

ulice U Slavoje
Skalní výchoz na pravém břehu Rokytky je
významný tektonický úkaz, kdy byla porušena
zemská kůra v délce 60 km. Táhne se od Be-

rouna až po území městské části Praha-Kyje,
kde zemská kůra vystupuje na povrch. Skála,
nad níž se tyčí zámek Hloubětín a kostel sv. Jiří,
působí v okolní zástavbě jako zjevení. Spolu s
budovou střední školy, statku a prvorepublikovými
vilkami se jedná o poslední pozůstatky venkovské
zástavby starého Hloubětína, který byl pohlcen
velkoměstem. (zdroj: mapy.cz)

22 SUCHÝ POLDR ČIHADLA
soutok Rokytky a Hostavického potoka
Poldr, který sloužil k protipovodňové ochraně,
vznikl v 80. letech 20. století na místě bývalého
rybníku. V letech 2007 až 2008 byly z
napřímeného koryta Rokytky vytvořeny umělé
meandry a tůně, které se staly domovem mnoha živočichů. Dílo bylo poté doplněno můstky,
cestičkami a informačními tabulemi.

19 HOSTINEC V CHALOUPKÁCH
V Chaloupkách 54 | 281 868 603
hostinecvchaloupkach.cz

24 POČERNICKÝ PIVOVAR

28 ZÁMEK CHVALY

Národních hrdinů 3 | 774 836 682 | pddp.cz

Na Chvalské tvrzi | 281 860 130
chvalskyzamek.cz
První zmínky pocházejí z počátku 15. století,
kdy je stavba zmiňována jako opevněná tvrz.
Po raně barokní přestavbě získal zámek podobu, která přetrvala až dodnes. V roce 1992
byl zámek Chvaly značně zchátralý a začal
boj o jeho záchranu, který byl úspěšný. Dnes
slouží zámecké prostory ke galerijním účelům. Je
otevřený veřejnosti a je možný pronájem pro kongresy, semináře, svatby a jiné oslavy. Funguje
zde také infocentrum. (zdroj: chvalskyzamek.cz)

25 PIZZERIE AL MULINO
Nár. hrdinů 3 | 725 596 234 | pddp.cz
Italská restaurace nabízí čerstvé domácí těstoviny,
čerstvé ryby, které si můžete vylovit přímo ze
sádek uvnitř restaurace, a další italské speciality.

26 RESTAURACE NA KEMPU
23 PŘÍRODNÍ REZERVACE
V PÍSKOVNĚ

20 RESTAURACE SOCHI

Národních hrdinů 290 | 775 559 156
nakempu.cz
Stylová restaurace Na Kempu nabízí českou
klasiku z poctivých suroviny bez použití dochucovadel. Jídlo si můžete vychutnat jak uvnitř, tak
ve stínu vzrostlých lip na letní zahrádce.

okolí rybníka Pískovna

Vajgarská 329/1 | 774 445 517
sochirestaurant.cz

Přírodní rezervace V Pískovně zahrnuje vodní
plochu zatopené pískovny a její blízké okolí. Rezervace chrání přirozená mokřadní společenstva
a je významným hnízdištěm a letovou zastávkou
řady druhů ptáků. Na vodní hladině můžete
spatřit např. lysky, potápky nebo volavky. (zdroj:
mapy.cz)

21 INF. CENTRUM PRAHY 14
Bratří Venclíků 6 | 225 295 270 | praha14.cz
Otevírací doba: po, st: 7:30 – 18:00
út, čt, pá: 7:30 – 14:00

27 DECATHLON – SERVIS
Chlumecká 765/6 | decathlon.cz/cs/c/81sluzby

31 PIVOVARSKÁ
RESTAURACE NA RYCHTĚ
Libuňská 2 | 775 250 065
pivovarska-restaurace-narychte.cz

32 MB KOLO
Náchodská 148 | 602 800 920 | mbkolo.cz

33 OBČERSTVENÍ U HYKŮ
Náchodská 2656/222a | 736 438 403

34 HOTEL ČERTOUSY

29 HOTEL CHVALSKÁ TVRZ

Bártlova 35/10 | 281 921 690
hotel-certousy.cz

Na Chvalské tvrzi 858 | 281 020 303 |
chvalskatvrz.cz

Hotel Čertousy je stylové ubytovací zařízení s
výbornou restaurací. Historie stavby – bývalého
dvora – sahá až do 14. století, kdy jej zakoupil
sám Karel IV. pro hmotné zajištění mistrů a žáků
Univerzity Karlovy.

30 CYKLO – POČERNICE
Náchodská 79 | 281 928 897
cyklopocernice.cz

PRŮVODCE PO DÁLKOVÉ
CYKLOTRASE EUROVELO 4
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průběh trasy: mapy.cz/s/21pB2

18

Praha je místem, kde naleznete nejvýznamnější české památky,
ale také místem mnoha přírodních krás. Tato oblast je typická mnoha
vodními plochami. Z neprostupné šedi panelových sídlišť se zčistajasna
dostanete mezi rybníky. Jako první projedete kolem přírodní rezervace
V Pískovně, poté dorazíte do Dolních Počernic, kde doporučujeme delší
zastavení na občerstvení. Můžete navštívit Počernický pivovar, stylovou
restaurací Léta Páně nebo pizzerií Al Mulino, která má certifikaci Cyklisté
vítáni. Nedaleko, vedle Počernického rybníka, se nachází restaurace Na Kempu,
která má tuto certifikaci rovněž. Na cestě zpět pak projedete kolem revitalizovaného
koryta řeky Rokytky (poldr Čihadla).
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METRO ČERNÝ MOST A26 odbočte na Ocelkovu ulici a po cyklotrase A44 dojeďte
3 km do Dolních Počernic, odbočte na ulici V Ráji na cyklotrasu A25 , po které jeďte
3 km ke Kyjskému rybníku, odbočte na cyklotrasu A256 a po ní jeďte 1 km ke stanici
METRO RAJSKÁ ZAHRADA A26

23

256
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DOLNÍ POČERNICE
ŽIŽKOV

Dolní Počernice

2 km

24 25

26

Praha-Horní Počernice

4 km

6 km

obtížnost:
délka: 7,2 km
povrch: nezpevněný
asfalt

Pro pohodlný pohyb městem si zdarma
stáhněte aplikaci Na kole Prahou

DÁLKOVÁ CYKLOTRASA EUROVELO4
A NAVAZUJÍCÍ VÝLETOVÉ OKRUHY
Roztoky

CYKLOTRASY EUROVELO

Vltava

A2

EuroVelo je síť dálkových cyklotras, která spojuje státy Evropy.
Trasy jsou značeny dle metodik daného státu doplněné o značku
EuroVelo. Principem je využití stávajících dálkových a regionálních
tras jednotlivých států, takže není třeba budovat nové cyklostezky,
čímž je zachován ekologický charakter projektu. Tras je v Evropě
vyznačených celkem 15 a Prahou prochází EuroVelo 4 a
EuroVelo 7. Více informací o projektu naleznete na www.
eurovelo.com a na www.greenways.cz.
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EuroVelo 4 to jsou čtyři tisíce kilometrů z pobřeží
Atlantiku z malého městečka Roscoff přes Belgii,
Německo do České republiky a dále přes Polsko do
hlavního města Ukrajiny, Kyjeva. Jízda na kole přes
celou Evropu nabízí fascinující náhled na druhý
nejlidnatější světadíl. Na cestě vás čeká úžasná středověká
architektura, moderní města a spousta historických zajímavostí. Ale
zároveň zde naleznete poklidné části, jako je například půvabné
pobřeží severní Francie nebo pohádkové české lesy. EuroVelo 4
je tak rozmanité, že nebude ani vědět, kde máte začít.
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DALŠÍ DÁLKOVÉ CYKLOTRASY
PROCHÁZEJÍCÍ PRAHOU

Černošice

VLTAVSKÁ STEZKA
Nebo také Vltavská cyklistická cesta vede od
pramene řeky Vltavy na Šumavě přes Prahu až po
soutok s Labem u Mělníka. V jejím souběhu vede
evropská cyklotrasa EuroVelo 7 – Sluneční trasa.

Dobřichovice

Na YouTube můžete zhlédnout video s průjezdem
celé trasy EuroVelo 4 na území hl. m. Prahy
Vydalo hl. m. Praha v roce 2018; texty: David Kazda, Adála Nováková; graﬁcké zpracování: Jan Kotyza; mapové podklady: IPR Praha
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PANEVROPSKÁ STEZKA
Tato 1 537 km dlouhá dálková cyklotrasa, která
spojuje Paříž a Prahu. Z Paříže přes Štrasburg
pokračuje přes německý Heidelberg do Norimberku
a u Železné vstupuje do ČR jako cyklotrasa 37 a
přes Plzeň vede kolem Berouna, kde je součástí
evropské cyklotrasy EuroVelo 4, a dále do Prahy.
V úseku Plzeň – Praha vede Panevropská stezka – národní
cyklotrasa 3 paralelně s další oblíbenou mezinárodní cyklotrasou
Praha–Plzeň–Regensburg–Mnichov.

GREENWAYS
Greenways je jeden z projektů Nadace Partnerství.
Jsou to koridory, které slouží rekreaci, sportu a
nemotorové dopravě. Přirozeně existují podél řek
a využívány jsou i koridory bývalých železničních
tratí.
Greenways Praha–Vídeň
je dálková cyklotrasa spojující dvě významné
kulturní metropole ve Střední Evropě. Objevte s
námi historická města a vesničky, navštivte
romantické hrady, středověké kláštery, zakuste
atmosféru starých židovských hřbitovů, vyzkoušejte
tradiční řemesla v některé ze starých dílen či
vychutnejte dobré moravské víno ve vinných
sklepích.

Nadace Partnerství také uděluje certifikaci Cyklisté vítáni.
Na takto certifikovaných místech naleznete:
• bezpečné parkování pro vaše kolo,
• základní nářadí pro jednoduché opravy kol
k zapůjčení
• lékárničku
Ubytovací zařízení vám navíc umožní:
• ubytování na jednu noc
• vyprání a usušení oblečení a výstroje
• umytí kola
Stravovací zařízení vám nabídnou:
• nápoje speciálně přizpůsobené potřebám pro cyklisty
• teplé a vegetariánské nesmažené jídlo během celé provozní doby
Kompletní seznam a mapu míst s certifikací naleznete na www.
cyklistevitani.cz.
Čistou stopou Prahou
V Praze se o propagaci dálkových tras a budování
cyklistické infrastruktury stará Magistrát hlavního
města Prahy prostřednictvím projektu Čistou
stopou Prahou. Cílem tohoto projektu je
podporovat udržitelné způsoby dopravy v Praze.
Více se dozvíte na www.cistoustopou.cz.
Přeprava kol v pražské MHD
Kola lze v pražské MHD přepravovat bez zvláštního
příplatku k jízdence v metru, vlacích, na vybraných
tramvajových linkách, přívozech a lanové dráze.
Více informací na pid.cz/prakticke-informace/
cykliste-v-pid/.
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1 EKOLO.CZ – ELEKTROKOLA
Bubenská 1 | 220 991 111 | www.ekolo.cz

2 CYKLOCENTRUM.CZ
Bubenské nábřeží 306 | 725 085 309 | cyklocentrum.cz

3 PRAŽSKÝ METRONOM
Nábřeží Edvarda Beneše / Letenské sady
Pražský metronom, autorem Vratislavem Novákem nazvaný
Stroj času, stojí od roku 1991 na místě, kde v letech 1955–
1962 stál Stalinův pomník. Symbolizuje neúprosné plynutí
času a svým umístěním i varovnou připomínku minulosti.
(zdroj: wikipedia.cz)

4 PRAŽSKÝ HRAD
Hradčany | 224 372 423 | hrad.cz
Pražský hrad s katedrálou sv. Víta byl sídlem českých knížat,
českých králů a od roku 1918 je sídlem českých prezidentů.
Jedná se o největší souvislý hradní komplex na světě a jako
součást historického centra je zapsán na seznamu světového
dědictví UNESCO. (zdroj: www.hrad.cz)

5 DŮM U VELKÉ BOTY
Vlašská 333/30 | 257533234 | dumuvelkeboty.cz
Rodinný hotel v renesančním domě na Malé Straně nabízí
ubytování přímo v srdci Prahy na dohled Pražského hradu.
Navíc má certifikací Cyklisté vítáni.
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TROJA
průběh trasy: mapy.cz/s/21pI v

A2 A26

V Podbabě

jeďte 4,5 km podél Vltavy
A26

V Troji najdete zámek, zoologickou a botanickou zahradu. Můžete
zde tedy strávit celý den a možná ani ten vám nebude stačit. Cesta
do Troji z cyklotrasy EuroVelo 4 začíná u Libeňského přístavu, kde trasa
překonává lávku pro pěší a cyklisty. Po projetí poklidné trasy podél Vltavy
se můžete vydat za uměním a navštívit obrazové sbírky pražské galerie v
Trojském zámku, zastavit se v zoologické zahradě, která má i certifikaci
Cyklisté vítáni nebo navštívit botanickou zahradu, ve které se mimo flóry nachází
i historická vinice sv. Kláry, kde si můžete vychutnat místní víno a současně se
kochat výhledem na Prahu.
ROZCESTÍ U MOSTU PŘES ROKYTKU

jeďte 4,5 km podél Vltavy
A26
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U trojského zámku 1/4 | 283 851 614 | www.ghmp.cz
Zámek byl postaven ve 2. pol. 17. stol. ve stylu klasicizujícího
baroka. Interiéry jsou zdobeny velkolepými nástěnnými malbami
a hostí sbírky Galerie hlavního města Prahy. Zámek obklopují
rozsáhlé francouzské zahrady s terakotovými vázami a zahradním
bludištěm. (zdroj: ghmp.cz)
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Praha-Hlavní nádraží

VYŠEHRAD
průběh trasy: mapy.cz/s/3203A
Vyšehrad je jedno z nejvýznamnějších a zároveň nejpřitažlivějších
míst v celé Praze. Doporučujeme se k němu vydat z Rašínova nábřeží přes
ulici Vratislavova. U Cihelné brány je třeba z kola sesednout, protože areál
Vyšehradu není průjezdný na kole. Dominantou je novogotická bazilika sv. Petra a
Pavla. Vedle ní se nachází vyšehradský hřbitov, kde odpočívají významné osobnosti
české země. Pokud si výlet na Vyšehrad naplánujete v letních měsících, můžete navštívit
Letní scénu s divadelním programem od května do září nebo Hospůdku Na Hradbách, ze
které je výhled na pražské opevnění. Celý prostor láká k odpočinku a dýchá z něj česká
historie. Z Vyšehradu se poté můžete vydat přes Kongresové centrum a Nuselský most do
parku Folimanka. Z něj se pak snadno dostanete na Rašínovo nábřeží, kde jste trasu začínali.

Muzeum

Hlavní nádraží

Praha-Masarykovo nádraží

55

Trojská 800/196 | 234 148 122 | botanicka.cz
Zahrada, založená v roce 1969, patří mezi nejmladší v Česku.
Nejzajímavější atrakcí je tropický skleník Fata Morgana. V
zahradě se nachází i vinice sv. Kláry založená ve 13. století.
Její součástí je vinotéka s možností degustace s neopakovatelným
výhledem na Prahu. (zdroj: botanicka.cz)
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N. MĚSTO

42

Vyšehrad

3 km

délka: 4,5 km

2 km

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ A2 zahněte do ulice Libušina, po 150 m odbočte doprava do
Vratislavovy a po 400 m dojedete k Cihelné bráně. Projeďte Vyšehradem (ul. V Pevnosti)
a za Táborskou branou pokračujte po ulici Na Pankráci. Poté projeďte přes Pankrácké
náměstí a parkoviště kolem Kavárny Melodie k Nuselskému mostu. Přejeďte přes něj a
pokračujte do parku Folimanka, kde se můžete zastavit v Osvěžovně, jeďte podél Botiče
až k ulici Na Slupi, po které vede cyklotrasa A23 , po 150 m odbočte doleva pod viadukt, za ním odbočte doprava do ulice Vnislavova, po 550 m dojedete na
292
Rašínovo nábřeží (Výtoň)
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povrch: asfalt
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průběh trasy: mapy.cz/s/21rQO
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VLTAVSKÁ STEZKA A2 jeďte 2 km po cyklotrase A2 , za Krčmou u Sváry odbočte doleva na ulici Lodnická na které se napojíte na cyklotrasu A211 po které pokračujte 3 km až k rozcestníku na křížení
s ulicí Nad Zátiším, zde odbočte doprava na cyklotrasu A214 po které pokračujte 700 m až ke světelné
křižovatce. Zde odbočte na ulici U Kamýku po 450 m odbočte doleva na ulici Durychova, po 300
m odbočte doprava na ulici Cílkova, po 400 m odbočte doprava na ulici Šatrova a ihned odbočte
doleva na ulici Lojovická, po 150 m odbočte doprava na ulici Ke Lhoteckému lesu, která vás
dovede k rozcestníku, kde opět pokračuje cyklotrasa A214 , po té jeďte 1,5 km až na křížení ulic K
Novému sídlišti a Šátalská, tam odbočte do prava na cyklotrasu A42 a jeďte na konec ulice
Zahrádecká. Zde sjeďte po chodníku a odbočte doprava na cyklotrasu A21 po které dojedete
přes Modřanskou rokli až k Vltavě, kde se napojíte na cyklotrasu A2

Okruh začíná u Barrandovského mostu. Cyklostezka A2 vedoucí podél Vltavy
je velice rušná a nabízí pestrou škálu atrakcí a sportovního vyžití: fotbal golf,
lanové centrum, půjčovnu koloběžek, beach volejbal a další. Naopak po odbočení do
Hodkoviček vás čeká poklidná projížďka po cyklostezce a uličkách s minimálním provozem.
Zvýšené opatrnosti ale dbejte při přejezdu k Modřanské rokli, kde je třeba projet frekventované
ulice: Mariánská, U Kamýku a Durychova. Nejzajímavější částí je právě Modřanská rokle.
Během pár chvil se ocitnete mezi stromy a skalisky, kolem vás bude zurčet Libušský potok a rychle
zapomenete, že jste v Praze. Celou roklí vás provede naučná stezka s poznávačkami rostlin, živočichů
nebo hornin, která zaujme jak děti tak dospělé. Pokud se na okruh vydáte v v teplých dnech můžete
navštívit občerstvení U osamnělé blechy, kde si můžete zahrát volejbal nebo půjčit kroket či petangue.
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PARKOVIŠTĚ ZOO PRAHA A2 jeďte po cyklotrase podél Vltavy 1,5 km, poté
odbočte doprava na ulici V Podhoří, po 175 m odbočte doprava na ulici Pod Hrachovkou, po 1 km odbočte doprava na ulici Trojská, po 200 m odbočte doprava
na ulici U Trojského zámku, po 250 m dojedete zpět na PARK. ZOO PRAHA

obtížnost:

Parkoviště Zoo Praha

190
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VLTAVSKÁ STEZKA A2 odbočte na Čechův most, za mostem odbočte doleva na cyklotrasu a
stoupejte k Hanavského pavilonu, poté se napojte na cyklotrasu A115 , poté na cyklotrasu A15 po
které pokračujte až k ulici U Brusnice, kde odbočte doleva. Poté ulicí U Kasáren dojeďte k Loretánskému náměstí, pokračujte ulicí Loretánská a Dlabačov až k ulici Strahovská, kde odbočte
doleva na cyklotrasu A32 , po které dojeďte k Petřínským sadům, skrze ně sjeďte dolů na ulici
Helichova, poté odbočte doprava na ulici Újezd, poté doleva po ulici Vítězná a přes most
Legií se vraťe na cyklotrasu A2

Trasa nabízí to nejlepší, co je v Praze k vidění, na druhou stranu je poměrně
fyzicky náročná, protože musíte vyšlapat na Letenskou pláň, nebo na Petřín (záleží,
který směr okruhu zvolíte) a netrénovaný cyklista se pořádně zapotí. Letohrádek královny
Anny se svojí Zpívající fontánou i areál Pražského hradu vám zůstanou zapovězeny, ale
Hradčanské náměstí je pro cyklisty přístupné, a tak vám při projížďce bude umožněn pouze
pohled na I. nádvoří hlídané Hradní stráží. V Loretánské ulici se zastavte v legendární pivnici U
Černého vola, kterou zatím turisté ještě neobjevili. Projedete se i kolem Strahovského kláštera,
který nabízí expozice Strahovské obrazárny a Strahovské knihovny zpřístupněné po celý rok. Vaší
pozornosti určitě neunikne ani Petřínská rozhledna a zrcadlové bludiště. Výletový okruh vede
přes nejvýznamnější pražské zajímavosti, a tak je třeba počítat s velkým počtem pěších brát na ně ohled.
Odměnou vám pak budou úchvatné výhledy z Letné a Chotkových sadů.

průběh trasy: mapy.cz/s/21r7p

Vl

6 U ČERNÉHO VOLA
Loretánské náměstí 107/1 | 606626929 | krejcipetr.com

7 STRAHOVSKÝ KLÁŠTER
Strahovské nádvoří 1/132 | 233107704 | strahovskyklaster.cz
Premonstrátský klášter založený v roce 1143 získal dnešní
barokní podobu v 17. století. Dominantou je bazilika
Nanebevzetí Panny Marie, kde za svého pražského pobytu
v roce 1787 na varhany improvizoval W. A. Mozart. Dnes
zde sídlí Památník národního písemnictví. (zdroj: mapy.
cz wikipedia.cz)

8 PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA
Petřínské sady 633 | 257320112 | petrinska-rozhledna.cz
Roku 1889 se 363 členů Klubu českých turistů vypravilo na
Světovou výstavu v Paříži, kde je okouzlila Eiffelova věž, a
tak vznikl nápad postavit Petřínskou rozhlednu. K rozhledně,
jejíž stavba trvala pouhé 4 měsíce, vyjedete lanovkou. Na
nejvyšší vyhlídkovou plošinu, která měří 55 metrů, vyjdete po
schodech nebo vyjedete výtahem. (zdroj: mapy.cz)

9 CHRÁM SV. MIKULÁŠE
Malostranské nám. | 257534215 | stnicholas.cz
Vznik barokního chrámu inicioval řád jezuitů. Byl vystavěn
ve dvou etapách v průběhu 18. stol. Monumentální kopule
chrámu má na šířku úctyhodných 20 m a na výšku 79 m.
Na výzdobě interiéru se podíleli významní barokní umělci
Jan Lukáš Kracker, Josef Kramolín a Karel Škréta.
(zdroj: stnicholas.cz)

10 LENNONOVA ZEĎ
Velkopřevorské náměstí
Lennonova zeď se nachází na pražské Kampě. Je
pestrobarevně pomalovaná a symbolizuje hrob slavného
frontmana legendární hudební skupiny The Beatles. Dnes
patří tato zeď k vyhledávaným pražským památkám. Lennonova zeď byla v minulosti místem, kde lidé vyjadřovali
své názory a protesty proti komunistickému režimu. (zdroj:
praguecityline.cz)

11 KAMPA
ostrov Kampa
Ostrov přiléhá k levému břehu Vltavy. Severní část ostrova
je nazývána Pražské Benátky. Nacházely se zde mlýny,
nejznámější jsou Sovovy mlýny, kde je Museum Kampa,
dnes sloužící jako galerie. Dále v Sov. mlýnech naleznete
luxusní restauraci s úchvatným výhledem na řeku. Poblíž
jsou k vidění sochy Babies od sochaře Davida Černého.
Přístupná je z Říční ulice, Velkopřevorského náměstí, ale i ze
schodiště Karlova mostu. (zdroj: praguecityline.cz)

12 INFORMAČNÍ CENTRUM PRAHY 5
Štefánikova 249/30 | 739 310 119 | www.vicpraha5.cz
Otevírací doba: po–čt: 8:30 – 17:00
pá: 8:00 – 15:00
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13 SLOVANKA
Hlubočepská 6 | 606 519 478
Slovanka je turistickým cílem, kde se můžete občerstvit a
přečíst si naučné tabule o historii zámečku. Na terase před
objektem si prohlédnete pískovcové busty císařů a malou klasicizující fontánu. Samotný objekt je ale veřejnosti nepřístupný.

14 OBČERSTVENÍ U PROKOPA
K Dalejím 51/4

15 HURDÁLKOVA CHÝŠE JEDOVÁ
K Dalejím 51/4 | 775 155 027

16 ČERNÝ KOHOUT
Bublavská 308 | 608 874 923 | cerny-kohout.cz

17 ZOOKOUTEK MALÁ CHUCHLE
V Lázních 8/8 | 775 018 630 | lhmp.cz
Malá zoo uprostřed lesoparku se soustředí zejména na české
druhy jako jsou např. daněk, muflon, rys, káně či různé druhy
sov a bažantů. Slouží také jako úočiště pro opuštěná mláďata
a raněná zvířata (zdroj: praha-priroda.cz)

18 VYHLÍDKY NA LAHOVICKÉM MOSTĚ
Lahovický most nad Berounkou
Dvojice vyhlídkových plošin byla vybudována při rekonstrukci
Lahovického mostu v letech 2003 - 2004. Devítimetrová
ocelová konstrukce vám jako jediná v okolí nabídne výhled
na soutok Berounky s Vltavou. Dále je vidět Radotín, Zbraslav
i jižní část Prahy. (zdroj: mapy.cz)

19 INFORMAČNÍ CENTRUM PRAHY 16
Štefánikova 236/13 | 234 128 111 | www.praha16.cz
Otevírací doba: Po, St: 8:00 – 18:00
Út, Čt, Pá: 8:00 – 14:00

20 BIOTOP RADOTÍN
K Lázním 9 | 774 485 998 | biotopradotin.cz
Koupaliště a občerstvení, v blízkosti se nachází kurty na
plážový volejbal. Naleznete zde také venkovní posilovnu a
bludiště z živého plotu.

PROKOPSKÉ
ÚDOLÍ A CHUCHELSKÝ HÁJ
průběh trasy: mapy.cz/s/1BkGc
Výletový okruh kombinuje přírodní rezervace Prokopské údolí a Chuchelský háj, které
patří k nejcennějším přírodním lokalitám na území Prahy. Tato místa slouží především k
odpočinku, proto zde rozhodně nečekejte žádné kulturní trháky. Za zmínku stojí monumentální
železniční viadukt přezdívaný Pražský Semmering, který si ale mnohem víc vychutnáte jako
cestující na trati do Hostivic. V Prokopském údolí najdete venkovní posilovnu, veřejné ohniště a
nechybí ani útulné hospůdky, kde se můžete občerstvit. Obě přírodní rezervace nejsou tak zprofanované
jako jiné přírodní krásy Prahy a proto sem neproudí davy návštěvníků a je zde relativní klid. Přesun
z Prokopského údolí do Chuchelského háje není nijak atraktivní, je třeba projet barrandovské sídliště a
cyklotrasu A 112 s nezpevněným povrchem. V Chuchelském háji navštivte Zookoutek Malá Chuchle, ve
kterém v sezóně funguje i stánek s občerstvením, a nesmíte minout ani kostelík sv. Jana Nepomuckého,
odkud je fantastický výhled na Vltavu. Pokud se vydáte na tento okruh, rozhodně se nudit nebudete, připravte
se ale na náročné šlapání do kopce ve Velké Chuchli nebo v Klukovicích (záleží, kterým směrem jedete).

5 km

RADOTÍN

Vltav
a

LEVÝ BŘEH VLTAVY (TRAM. ZAST. HLUBOČEPY) A1 jeďte 1,5 km po ulici Hlubočepská, odbočtě
doprava na ulici K Dalejím, dále 2,5 km k Rozcestí Klukovice – viadukt, po 300 m odbočte doleva
na ulici Do Klukovic, poté po ulici Štěpařská, po 2,1 km drazíte ke křížení s ulicí K Barrandovu,
a poté pokračujte po cyklostezce do Chuchelského háje, po 2,5 km po cyklostezce A112 dorazíte
na náměstí Omladiny a z něj pokračujte po ulici Starochuchelská (600 m) a poté po ulici
Dostihová (500 m). Na jejím konci podjeďte Strakonickou a napojte se zpět na cyklostezku A1
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60 PRAŽSKÁ ZOO
U trojského zámku 120/3 | 296 112 111 | zoopraha.cz
Zoologická zahrada byla otevřena v roce 1931 a s milionem
návštěvníků ročně je nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Česku.
Chová více než 4 700 jedinců ze všech kontinentů. Věnuje se také
navracení druhů do původních stanovišť. Úspěšným projektem
byl návrat koně Převalského do Mongolska. (zdroj: zoopraha.cz)

59 LODĚNICE TROJA
Vodácká 8 | 283 850 477 | vodackyareal.cz/lodenice
Loděnice nabízí ubytování a restauraci s tradiční českou kuchyní.
Má certifikaci Cyklisté vítání, nachází se v ní úschovna kol a
nářadí na jejich opravu k zapůjčení.

58 FRESHLAND
Rohanské nábřeží 657/9 | 774 300 072 | freshland.cz

57 BIKE JESUS
Orebitská 5 | 722 937 765 | www.bikejesus.com

56 HOSTEL FLORENC
Pod Výtopnou 2 | 221 895 415 | hostelflorenc.cz

55 MUZEUM HL. M. PRAHY
Na Poříčí 52 | 221 709 674 | www.muzeumprahy.cz
Novorenesanční budova byla postavena v letech 1896–1898
a návštěvníci zde uvidí Prahu v pravěku, středověku a baroku.
Zajímavý je virtuální průlet Langweilovým modelem Prahy v 3D.
(zdroj: muzeumprahy.cz)

54 KLÁŠTER SV. ANEŽKY
U Milosrdných 17 | 778 725 086 | www.ngprague.cz
Gotický klášter založila ve 30. letech 13. století přemyslovská
princezna Anežka spolu se svým bratrem králem Václavem I. Do
kláštera záhy vstoupila a žila zde v čele řeholní komunity až do své
smrti. Najdete zde expozici o historii kláštera a jeho zakladatelce
a stálou expozici středověkého umění. (zdroj: www.ngprague.cz)

53 RUDOLFINUM
Alšovo nábřeží 12 | 227 059 227 | www.rudolfinum.cz
Rudolfinum je významná společenská budova pojmenovaná po
korunním princi Rudolfovi – synovi císaře Františka Josefa II. Bylo
slavnostně otevřeno v únoru 1885. Budova slouží jako koncertní
síň a galerie. Je přístupná pouze během společenských akcí. V
budově se nachází i kavárna, která servíruje i polévky a studenou
kuchyni. (zdroj: rudolfinum.cz)

52 KARLŮV MOST
Křížovnické náměstí / Mostecká
Nejznámější pražský most byl postaven v letech 1357–1342
na popud Karla IV. Na konci 17. stol na něj bylo doplněno
30 převážně barokních soch. Most zakončuje Malostranská a
Staroměstská mostecká věž a jako součást historického centra
je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. (zdroj:
muzeumkarlovamostu.cz)

51 INFORMAČNÍ CENTRUM PRAGUE CITY
TOURISM
Staroměstské nám. 1/3 | 221714444 | praguecitytourism.cz
Otevírací doba: 9:00-19:00

50 INFORMAČNÍ CENTRUM PRAGUE CITY
TOURISM
Rytířská 404/12 | 221 714 714 | praguecitytourism.cz
Otevírací doba: 9:00-19:00

49 NÁRODNÍ DIVADLO
Národní 2 | 224901448 | 224901448 | narodni-divadlo.cz
Divadlo, které je kvůli své pozlacené střeše nazývané Zlatá
kaplička, je symbolem české kultury a národního obrození. V roce
1881 bylo slavnostně otevřeno, ale ještě tentýž rok vyhořelo. Díky
vlně solidarity byly vybrány finanční prostředky na jeho obnovu
a v roce 1883 bylo znovuotevřeno za zvuku slavné Smetanovy
opery Libuše. (zdroj: narodni-divadlo.cz)

48 PŮJČOVNA LODIČEK SLOVANKA
777 800 003 | 777 870 511 | www.slovanka.net

47 LA LOCA RESTAURACE
Odborů 278/4 | 221 595 364 | www.laloca.cz

46 TANČÍCÍ DŮM
Jiráskovo nám. 1981/6 | www.tadu.cz
Tančící dům architektů Vlada Miluniće a Franka O. Gehryho
vnikl v roce 1996 na místě domu zničeného při bonbardování
Prahy v roce 1945. Pojmenování získal podle dvou nárožních
věží jejichž tvar je inspirovaný slavným meziválečným tanečním
párem – Fredem Astairem a Ginger Rogersovou. V budově se
nachází luxusní hotel, galerie a střešní restaurace s náherným
výhledem. (zdroj: tadu.cz)

45 BAJKAZYL NÁPLAVKA
Náplavka - Rašínovo nábřeží | www.bajkazyl.cz

44 ABE HOTEL
Legerova 1854/22 | 224 261 583 | hwww.hotelabe.cz
Hotel ABE má vlastní restauraci a poskytuje snídaně formou
teplého a studeného bufetu. Místo má certifikaci Cyklisté vítáni.

43 KOLA-LYŽE-VÝTOŇ
Vyšehradská 413/7 | 777 307 205 | kola-lyze-vyton.cz

42 OSVĚŽOVNA FOLIMANKA
Sekaninova | 728 917 906 | osvezovnafolimanka.cz

41 INFORMAČNÍ CENTRUM ŠPIČKA
V pevnosti | 261 225 304 | praha-vysehrad.cz
Otevírací doba 9:30-17:00

40 VYŠEHRAD
V Pevnosti 159/5b | 241 410 348 | praha-vysehrad.cz
Vyšehrad s novogotickou bazilikou sv. Petra a Pavla byl královským
hradem, krátkou chvíli dokonce panovnickým sídlem, městem i
barokní pevností. Koncem devatenáctého století získal úlohu národního symbolu a pohřebiště českých velikánů. Dnes je oblíbeným
místem procházek. (zdroj: praha-vysehrad.cz)

39 RESTAURACE PODOLKA
Podolské nábřeží | 774 115 166 | restauracepodolka.cz

38 PODOLSKÁ VODÁRNA
Podolská 15/17 | www.pvk.cz
Vodárna byla vystavěna ve 20. letech 20. století v novoklasicistním stylu a na svou dobu se jednalo o velmi rozsáhlou stavbu.
Průčelí budovy zdobí pískovcové sochy představující alegorie
na Vltavu a její významné přítoky. Dnes slouží jako záložní
zdroj a úpravna vody a v části je umístěno Muzeum pražského
vodárenství. (zdroj: pvk.cz)

37 HOSTINEC NA STARÉ SOKOLOVNĚ
Podolská 5 | 733 282 160 | starasokolovna.cz

36 PLAVECKÝ STADION PODOLÍ
Podolská 43/74 | 241 433 952 | www.pspodoli.cz

35 ŽLUTÉ LÁZNĚ
244 463 777 | www.zlutelazne.cz

34 SKICENTRUM PODOLÍ
Dvorecké náměstí 3 | 775 949 499 | snow4fun.cz

33 KRAB CYCLES S. R. O.
Modřanská 51 | krabcycles.cz | 731 121 323

32 INTERCAMP & HOSTEL KOTVA
U Ledáren 1557/1 | 244 461 712 | kotvacamp.cz

31 SKATE PARK BRANÍK
U Kempinku 59

30 BIKE NOTORIC
Pikovická 516/5 | bikenotoric.cz | 737 259 116

29 LANOVÉ CENTRUM BRANÍK
602 399 835 | 9:00-20:00 | www.vltavanu229.cz

28 SPORTOVNÍ AREÁL HAMR-BRANÍK
Vltavanů 1542 | 244 462 470 | www.hamrsport.cz

27 VODÁCKÁ KRČMA U SVÁRY
Lodnická 1a | 603 436 102 | www.krcmausvary.cz

26 FOTBALGOLF
Vltavanů, FreestylePark | 608405166 | freestylepark.cz

25 PORT 62
břeh Vltavy | 733 762 237 | www.port62.cz

24 RESTAURACE U ČERTÍKA
U Kamýku 870 | 777 314 881 | www.ucertika.cz

23 RESTAURACE OBZOR
Papírníkova 628/4 | 725 348 902 | senkyrna.cz

22 U OSAMĚLÉ BLECHY
Modřanská rokle | 605218967 | facebook

21 MODŘANSKÝ BIOGRAF, S. R. O.

2 km

1:28 000

U kina 24/3 | 725 407 721 | modranskybiograf.cz
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