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Pro pohodlný pohyb městem si zdarma
stáhněte aplikaci Na kole Prahou

PRAHOU NA KOLE
PRŮVODCE  PO  DÁLKOVÉ
CYKLOTRASE EUROVELO 7

DÁLKOVÁ CYKLOTRASA EUROVELO 7
A NAVAZUJÍCÍ VÝLETOVÉ OKRUHY
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1 HOTEL GALAXIE 
Suchdolské nám. 9 | 220921234 | www.hotelgalaxie.cz 
Hotel s restaurací a wellness se nachází na okraji Prahy a má 
certifikaci Cyklisté vítání.

2 EKOLO.CZ – ELEKTROKOLA
Bubenská 1 | 220 991 111 | www.ekolo.cz 

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

4 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)
 

5 PRAŽSKÝ HRAD 
Hradčany  |  224 372 423  |  www.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 historic
kého centra je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. 
(zdroj: www.hrad.cz) 
 

6 U ČERNÉHO VOLA
Loretánské náměstí 1 | 606 626 929 | www.krejcipetr.com 

7 DŮM U VELKÉ BOTY 
Vlašská 333/30 | 257533234 | dumuvelkeboty.cz 
Rodinný hotel v renesančním domě na Malé Straně nabízí uby-
tování přímo v srdci Prahy na dohled Pražského hradu. Navíc 
má certifikací Cyklisté vítáni.

8 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)

9 CHRÁM SV. MIKULÁŠE
Malostranské nám. | 257534215 | www.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 LENONOVA 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 PETŘÍNSKA ROZHLEDNA  
Petřínské sady 633 | 257320112 | www.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) 

12 KAMPA 
ostrov Kampa
Ostrov přiléhá k levému břehu Vltavy. Severní část ostrova je nazývá-
na Pražské Benátky. Nacházely se zde mlýny, nejznámější jsou 
Sovovy mlýny, kde je Museum Kampa, dnes sloužící jako galerie. 
Dále v Sovových 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)
 

13 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

36 ZÁMEK TROJA
U trojského zámku 1/4 | 283 851 614 | www.ghmp.cz
Zámek byl postaven v 17. stol. ve stylu klasicizujícího baroka. 
Interiéry jsou zdobeny velkolepými nástěnnými malbami a hostí 
sbírky Galerie hlavního města Prahy. V zámeckých zahradách 
naleznete zahradní bludiště. (zdroj: ghmp.cz) 

35 PRAŽSKÁ ZOO 
U Trojského zámku 120/3 | 296 112 111 | www.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) 

 34 HG SPORT 
Vodácká |  233 542 825  |  hgsport.cz

 33 RIVER CAMPING PRAGUE 
607 048 800  |  rivercampingprague.com

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

31 INFORMAČNÍ CENTRUM  PRAHY 8
U Meteoru 147/6  | 222 805 111   | www.praha8.cz
Otevírací doba: po, st: 8:00 – 18:00
     út, čt, Pá: 8:00 – 15:00

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

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

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

27 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: www.muzeumprahy.cz)

26 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)

25 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)

24 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)

23 INFORMAČNÍ CENTRUM PRAGUE CITY
     TOURISM

Staroměstské nám. 1/3 | 221 714 444 | praguecitytourism.cz
Otevírací doba: 9:00-19:00

22 INFORMAČNÍ CENTRUM PRAGUE CITY
     TOURISM

Rytířská 404/12 | 221 714 714 | praguecitytourism.cz
Otevírací doba: 9:00-19:00

21 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)

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

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

18 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) 

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

16 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. 

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

15 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 národ-
ního symbolu a pohřebiště českých velikánů. Dnes je oblíbeným 
místem na procházky. (zdroj: praha-vysehrad.cz)  

1 Zámky

Sedlec

P1
celoročně

39

38

34
33

31

Pokud si chcete dát do těla, doporučujeme vám právě tento okruh. U zastávky 
autobusu s poetickým názvem Zámky vyjedete skrz přírodní památku Bohnické 

údolí až k bohnickému sídlišti, které vás zřejmě neuchvátí, ledaže byste sem zavítali 
na jaře, kdy se v rozsáhlém areálu psychiatrické léčebny koná hudební festival Mezi ploty. 

Pro zpestření jízdy nudným sídlištěm si můžete odskočit na Bohnickou vyhlídku – na 
konci ulice Radomská místo doleva po cyklostezce odbočte doprava a přes ulice Rešovská či 

Tarnovská dojeďte k hradišti Na Farkách a odtud na zmiňovanou vyhlídku. Sídliště pak opustíte 
sjezdem z kopce kolem přírodní památky Velká skála, která vám dá zase na chvíli zapomenout, 
že se nacházíte ve městě. Malé skalní útvary z křemitého buližníku jsou místem výskytu chráněných 
květin. Za vzácnou květenou se můžete vydat i do nedaleké Botanické zahrady, kde můžete 
také ochutnat víno v historické vinici svaté Kláry, odkud je úchvatný výhled na Prahu. Ulicí Pod 
Havránkou se dostanete zpět na cyklotrasu k Vltavě, kde můžete buď odbočit doleva a jet směrem 
na centrum, nebo odbočit doprava a po pár stovkách metrů zakončit výlet v Zoo Praha.  

Autobus. zastávka Zámky A2  jeďte po cyklotrase A28  3,5 km až k rozcestníku u 
světelné křižovatky. Zde odbočte doleva na cyklotrasu A274 , po které pokračujte 2 km až 
k Vltavě zpět na cyklotrasu A2
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Při průjezdu Trojou se nabízí překročit břeh Vltavy a navštívit Královskou oboru, 
častěji nazývanou Stromovka. Dostane se k ní buď přívozem na Císařský ostrov, který 

nahradil Trojskou lávku, nebo přes Trojský most. Okruh protíná dva rozlehlé parky 
Stromovku a Letnou. V obou parcích doporučujeme z okruhu odbočit a blíže je prozkoumat. 

Ve Stromovce můžete např. relaxovat u několika rybníků či navštívit Křižíkovu světelnou fontánu a na 
Letné se nezapomeňte zastavit u Pražského metronomu, od kterého je úžasný výhled na Staré Město.

ODBOČKA Z CYKLOTRASY A2  POD TROJSKÝM MOSTEM přejeďte Trojský most a za ním 
odbočte doprava na nábřeží. Jeďte 1,3 km po nábřeží, kde se napojíte na cyklotrasu A1 , u odbočky na 

trasu A310  odbočte doleva do Stromovky a hned poté odbočte doprava. Projeďte kolem vodní plochy 
Malá říčka a po 1 km dorazíte k železničnímu mostu, kde se napojte na A162 . Po ní pokračujte 350 m k 
pítku, u kterého odbočte doprava a opusťte Stromovku. Jeďte 150 m po ulici Gothardská a poté odbočte 
doprava kolem kostela, přejeďte přes ulici a zdolejte 4 schody. Vjeďte do ulice Českomalínská a 
po 170 m odbočte do ulice Bubenečská. Po ní pokračujte 700 m k metru Hradčanská, poté pokračujte 
ulicí K Brusce a odbočte na ulici Na Valech. Po 200 m odbočte doprava na ulici Badeniho a po 60 
m odbočte doleva do Letenských sadů. Po 230 m dojedete na křižovatku, kde pokračujte buď rovnou 
1 km po cyklotrase A155  až k Národnímu technickému muzeu, nebo odbočte doprava k Pražskému 
metronomu. Od muzea pokračute 1,4 km po A165  až k tramvajové zastávce Výstaviště Holešovice. 
Poté pokračujte 1,2 km po ulicích U Výstaviště a Partyzánská na Trojský most a výchozí 

místo na břehu Vltavy A2  
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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 a brát na ně 
ohled. Odměnou  vám pak budou úchvatné výhledy z Letné a Chotkových sadů.

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 Lore-
tánskému 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 na ulici Vítězná a 
přes most Legií se vratťe na cyklotrasu A2

LETNÁ –
– HRADČANY – PETŘÍN

trasa: mapy.cz/s/21r7p
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Strahovský klášter

Chotkovy sady

obtížnost:   délka: 7,1 km
povrch: asfalt

cyklotrasa EV7

výletové okruhy

Vysvětlivky:

A22

EuroVelo4 – Trasa stř. Evropou

Greenway Praha–Wien

Vltavská stezka

EuroVelo7 – Sluneční trasa

číslo / název cyklotrasy

39 PLANETÁRNÍ STEZKA
Stezka je dlouhá přibližně 13 km a vede podél cyklostezky. 
Naleznete zde 17 informačních tabulí o tělesech sluneční soustavy. 
(Zdroj: Mapy.cz).  

38 JM SPORT 
Čimická 35  |  608 740 401  |  www.jmsport.com

37 BOTANICKÁ ZAHRADA
Trojská 800/196  |  234 148 122  | www.botanicka.cz
Zahrada, založená v roce 1969, patří mezi nejmladší v Česku. 
Nejzajímavější atrakcí je tropický skleník Fata Morgana. V zahradě 
se nachází vinice sv. Kláry založená ve 13. století.  (zdroj: 
botanicka.cz)
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CYKLOTRASY EUROVELO
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 EuroV-
elo 7. Více informací o projektu naleznete na www.eurovelo.
com a na www.greenways.cz. 

EuroVelo 7 Přibližně 7 400 km Sluneční trasy vás 
přenese ze „země půlnočního slunce” na ostrov ve 
Středozemním moři. Kultura, sluneční svit, hory a 
pořádná dávka historie přispějí k nezapomenutel-
nému dobrodružství. Návštívíte 9 evropských států 

(zahrnuje zastávky v ráji cykloturistiky: Malmö, Kodaň, Berlín a 
Bolzano), překonáte Alpy, celou „italskou botu“ a cestu zakončíte 
na Maltě. 

DALŠÍ DÁLKOVÉ CYKLOTRASY PROCHÁZEJÍCÍ PRAHOU

VLTAVSKÁ CYKLOTRASA
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.

PANEVROPSKÁ STEZKA
Tato 1 537 km dlouhá dálková cyklotrasa, která spojuje Paříž a Prahu. 
Z Paříže přes Štrasburg pokračuje přes německý Heidelberg do Norim-
berku 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 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 his-
torická 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 ubytovacím a stravovacím zařízením, kempům 
a turistickým cílům 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
• alespoň jedno teplé a jedno 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 infrastruktury stará 
Magistrát hl. města Prahy prostřednictvím projektu Čistou sto-
pou Prahou. Cílem tohoto projektu je podporovat udržitelné způsoby 
dopravy v Praze. Více 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 naleznete na pid.cz/prakticke-informace/
cykliste-v-pid/.

Příjemnou projížďkou může být nenáročný okruh do Radotína, který začíná u vlakové 
zastávky Praha-Zbraslav. Přes most Závodu míru se dostanete na Zbraslavské nám., 

které vás jistě zláká k menšímu občerstvení v některé z místních restaurací nebo cukráren. 
Nedaleko od náměstí stojí zámek Zbraslav, bohužel veřejnosti nepřístupný, ale můžete se 

projít alespoň zámeckým parkem a navštívit kostel sv. Jakuba Většího. Zbraslav je známá 
svou poutní historií a právě kostel sv. Jakuba Většího je jedním z oblíbených zastavení pro poutníky 

ze svatojakubské cesty do Santiaga de Compostela. V parných dnech doporučujeme z trasy odbočit a 
svlažit se v Biotopu Radotín s moderním přírodním koupalištěm a atrakcemi pro děti i dospělé. Pokud 

nejste milovníky koupání, můžete využít venkovní posilovny na břehu Berounky nebo zajít do labyrintu 
z živého plotu. Zajímavým zážitkem v závěrečné části okruhu je přejezd pod Radotínským mostem po 
visutých železných lávkách, kdy přímo pod sebou uvidíte protékat Berounku i Vltavu.

VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ PRAHA-ZBRASLAV z nádraží dojeďte k mostu Závodu míru, po kterém 
přejeďte na protější břeh, a po cyklotrase 8100  dojeďte na Zbraslavské nám. Pokračujte 1,6 km po 
cyklotrase 8100  ulicí Bartoňova. U rozcestníku zahněte doprava na cyklotrasu A11  a pokračujte po ulici K 
Radotínu. Za radotínskou lávkou se po cyklotrase A1  buď vydejte doleva k Biotopu Radotín, nebo 
doprava, pokud chcete rovnou pokračovat po doporučeném okruhu. Po 2 km dojedete až k Radotín-
skému mostu, pod kterým vede lávka, po které překročte Berounku, pokračujte po cyklotrase A102  
a následně překročte Vltavu. Zahněte doprava a podél Vltavy po cyklotrase A2  pokračujte 1,5 km 

zpět k vlakovému nádraží 

ZE ZBRASLAVI
DO RADOTÍNA 

2 km 6 km 8 km

Zbraslavské 
nám.

trasa: mapy.cz/s/2I0Rv
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4 km

PROKOPSKÉ
ÚDOLÍ A CHUCHELSKÝ HÁJ

trasa: mapy.cz/s/2T9JN

Výletový okruh kombinuje přírodní rezervace Prokopské údolí a 
Chuchelský háj, které patří k nejcennějším přírodním lokalitám na území 

Prahy, připravte se ale na náročné šlapání do kopce ve Velké Chuchli nebo v 
Klukovicích (záleží, kterým směrem jedete). Tato místa slouží především k odpočinku, 

a 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, veřejná 
ohniště a nechybí ani útulné hospůdky, kde se můžete občerstvit. 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. 

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 dorazíte  
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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Ač se to na první pohled nezdá, na území Prahy se nachází poměrně dost 
zalesněného území. Mimo upravené parky zde můžete narazit i na kousek 

opravdového lesa. Zelená stezka Greenway Praha–Vídeň, která vede v souběhu 
cyklotrasy A22  vás zavede do Michelského a Kunratického lesa. Zde najdete 

mimojiné zookoutek, zříceninu Nový Hrádek, ale také restaurace, kde se můžete 
občerstvit. Poté, co vyjedete zpět do zastavěného území, po pár km narazíte na další přírodní 

lokalitu – Modřanskou rokli, kterou prochází naučná stezka, jejíž součástí jsou poznávačky 
rostlin, živočichů nebo hornin. V teplých dnech můžete navštívit občerstvení U osamnělé blechy, 
kde si můžete zahrát volejbal nebo půjčit kroket či pétanque. 

VLTAVSKÁ CYKLOTRASA A2   na rozcestí obdbočte na cyklotrasu A22  a podjeďte Bar-
randovský most. Jeďte 4 km po A22  až k rybníku Labuť. Odtud pokračujte 3,5 km po A212  
podél Kunratického potoka až k Dolnomlýnskému rybníku. Poté pokračujte po A212  
dalších 600 m až k rybníku Ohrada. Zde odbočte doprava na A21 , po které dojedete po 2,6 
km k Modřanské rokli. Držte se dál A21 , po které dojedete přes Modřanskou rokli k Modř. 
biografu a poté až k Vltavě, kde se napojíte na cyklotrasu A2

DO KUNRATICKÉHO
LESA A MODŘANSKÉ ROKLE 
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obtížnost:   délka: 10,7 km
povrch: asfalt

obtížnost:   délka: 16,1 km
povrch: asfalt

LEVÝ  BŘEH

1 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.

2 OBČERSTVENÍ U PROKOPA
K Dalejím 51/4

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

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

5 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)

6 ZBRASLAVSKÝ ZÁMEK
   A KOSTEL SV. JAKUBA 

Bartoňova 2
Původně cisterciácký klášter, který byl založen roku 1292, 
později vystřídal několik funkcí. Byla zde je továrna na textil, 
poté galerie a dnes je bohužel nepřístupný. Zvenku můžete 
obdivovat budovy bývalého konventu, prelatury a kostela, které 
dominují rozsáhlému areálu uprostřed parku. Kostel Sv. Jakuba 
je místem, kde jsou uloženy ostatky významných Přemyslovců. 

7 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

8 BIOTOP RADOTÍN 
K Lázním 9 |  774 485 998  |  biotopradotin.cz
V areálu najdete koupací jezero a občerstvení, v blízkosti se 
nachází kurty na plážový volejbal.
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30 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)  

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

28 PODOLSKÁ VODÁRNA
Podolská 15/17  |  www.pvk.cz
Vodárna byla vystavěna ve 20. letech 20. století v novokla-
sicistním 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)

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

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

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

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

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

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

21 SKATE PARK BRANÍK
U Kempinku 59

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

19 LANOVÉ CENTRUM BRANÍK
602 399 835  |  www.vltavanu229.cz

18 SPORTOVNÍ AREÁL 
     HAMR-BRANÍK

Vltavanů 1542  |  244 462 470  
www.hamrsport.cz 

17 VODÁCKÁ KRČMA 
     U SVÁRY

Lodnická 1a |  603 436 102 
www.krcmausvary.cz 

16 FOTBALGOLF
Vltavanů, Freestyle Park  | 608 405 166   
freestylepark.cz

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

14 NA TÝ LOUCE ZELENÝ
K Zelené louce 451 | 777 314 881
natyloucezeleny.cz

13 ZOOKOUTEK KUNRATICKÝ LES 
V blízkosti hájenky spatříte srnky nebo daňky skvrnité, ovce, 
zakrslé kozy nebo prase. (zdroj: mapy.cz)

13 U KRÁLE VÁCLAVA IV.
Krále Václava IV. 406 | 241711820 | ukralevaclava4.cz

11 ZŘÍCENINA HRADU NOVÝ HRÁDEK
Z hradu, který nechal v roce 1412 vystavět Václav IV., si dnes 
prohlédnete dochovanou přízemní část paláce, malé zbytky 
věže, hradeb a příkop. (zdroj: mapy.cz)

10 U OSAMĚLÉ BLECHY
Modřanská rokle | 605218967 | Facebook

8 MODŘANSKÝ BIOGRAF, S. R. O.
U Kina 24/3  |  725 407 721  |  modranskybiograf.cz

8 OPPIDUM ZÁVIST
Nejstarší a zároveň největší opevněné keltské hradiště neboli 
oppidum je Závist u Zbraslavi. Jeho stavba začala přibližně 
kolem roku 175 př. n. l. (v době laténské, tedy mladší době 
železné) a celková rozloha dosáhla až 118 ha. Vrcholová 
plošina byla osídlena pravděpodobně i daleko dříve, již v 
době bronzové. (Zdroj: mapy.cz). 

PRAVÝ  BŘEH
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