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VERZE 3/2013

Úvod
Tento průvodce je hlavně doplňkem k mým trasám (ondra-pdvyv.wz.cz). Předpokládá se, že si z 

něj nějaké místo vyberete a následně si k němu najdete některou z tras třeba pomocí fulltextového 
hledače. I kdyby vás však moje trasy nezaujaly, může vám být Průvodce k průvodci užitečný. Sám 
se snaží místa popisovat tak, abyste si je nemuseli prohlížet jen na někým napsané trase, nebo v 
rámci samostatné návštěvy, ale napověděl vám i různé možnosti, jak si navrhnout trasu vlastní.

Průvodce k průvodci bude průběžně aktualizován a doplňován: existují Průvodce k průvodci I - 
Okolí Prahy, Průvodce k průvodci II - Okolí Litomyšle a České Třebové a Průvodce k průvodci III - 
Vzdálené trasy, k nim mají v budoucnu přibýt i doplňky na různá témata.

Průvodce  k  Průvodci  I  kromě  Prahy samotné  zahrnuje  také  okresy  Praha  východ  a  západ, 
Mělník,  Kladno,  Rakovník,  Beroun,  Příbram,  Benešov,  Kutná  Hora,  Kolín,  Nymburk,  Mladá 
Boleslav, Česká Lípa, Litoměřice a Louny. Územní ohraničení obvykle odpovídá stavu kolem roku 
2003.

Ve  verzi  4  (3/2013)  byla  přidána  kapitola  D  o  městečkách  a  vybraných  dalších  velmi 
významných místech v oblasti a několik menších měst také přibylo do kapitoly C.

Obrázky na titulní straně:
(H) - kostel sv. Štěpána na Novém Městě pražském
(stř.) - kostel sv. Václava v Praze na Proseku
(D-L) - pohled na Cukrák od Radotína (J okraj Prahy)
(D-P) - silnice u hájovny Hřebeny na Berounsku

Věnováno zemím českým a zejména naší překrásné matičce Praze.
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A. Praha

Úvod
Hlavní město České republiky Praha leží ve středních Čechách, uprostřed Středočeského kraje, 

avšak není jeho součástí;  administrativně je městěm na úrovni kraje.  Jeho průměrná nadmořská 
výška je 223 m n.m. Prahou protéká řeka Vltava, do níž se zde vlévají  Berounka,  Rokytka,  Botič, 
Kunratický potok a další, menší, toky. Centrum města se rozkládá kolem pravotočivého zákrutu řeky  
Vltavy, na jehož pravém břehu se nachází rovina, z níž se až dále od toku zdvihají svahy, zatímco na 
levý břeh těsně navazují  srázy Petřína, Hradčan a Letné. V rovině napravo od Vltavy nachází se 
Staré Město a Josefov, částečně ve svažitějších partiích navazuje na Staré Město Město Nové; v 
samé jižní části centra na vysoké skále nad Vltavou vypíná se prastará pevnost Vyšehrad. Na levém 
břehu se pod srázy petřínskými a hradčanskými tísní Malá Strana, nahoře se pak tyčí Pražský hrad 
oponuje svou pozicí i  historií  nedalekému Vyšehradu. Ze širšího hlediska se v jižní části  města 
Prahy  rozkládá   Pražská  plošina,  na  severozápadě  Kladenská  tabule a  na  severovýchodě 
Českobrodská tabule.

Praha vznikla na křižovatce obchodních cest v místě prastarého přechodu přes Vltavu, a to přímo 
ve středu Čech, z kteréžto polohy vycházel vždy zásadní potenciál pro její rozvoj. Díky její poloze, 
a především politickému významu,  kopírují  se vzájemně dějiny města Prahy a celých vlastních 
Čech. Již v 9. století se na Pražský hrad přesunulo sídlo Přemyslovského rodu a Praha se tak stala 
centrem jimi postupně vytvářeného - sjednocovaného - českého státu, což bylo dokončeno v roce 
995. V této době již bylo rozvinuté osídlení v podhradí, kde se vytvořilo budoucí Staré Město a již 
tehdy bylo středem zástavby na pravém břehu dnešní Staroměstské náměstí; v souvislosti s tím byl 
už  r.935 nahrazen  brod přes  Vltavu dřevěným mostem,  na jehož  místo  kolem r.1170 nastoupil 
kamenný Juditin most - nejstarší kamenný most v Čechách; když byl tento most zničen povodní, 
nahradil jej dnešní Karlův most, jehož stavbu zadal Karel IV. r.1357 9.7. v 5:31. Za Karla IV. vůbec 
došlo k ohromnému rozkvětu města Prahy - tento panovník město výrazně zvelebil, a hlavně založil 
(r.1348) Nové Město pražské, jež obklopilo území Města Starého, díky čemuž se Praha stala po 
Paříži a Cařihradu 3. největším městem Evropy. Významným mezníkem v pražské historii pak bylo 
v r.1784 spojení  čtyř  nejvýznamnějších  pražských měst  -  Starého Města,  Nového Města,  Malé 
Strany a  Hradčan;  r.1850  k  nim bylo  přisloučeno Židovské  Město  coby Josefov  a  r.1883 také 
Vyšehrad.  Ještě  v  19.  století  (již  r.1884)  byly  ku  Praze  připojeny  Holešovice-Bubny  a  další 
rozšiřování  pokračovalo  ve  20.  století,  kdy  jako  první  (1901)  byla  připojena  Libeň  a  později 
slučování okolních obcí s hlavním městem Prahou směřovalo k jeho dnešní podobě, kdy rozloha 
Prahy dosahuje téměř 500km2.

V současnosti existuje čtvero hlavních dělení pražského území. Administrativně se Praha dělí na 
10 městských obvodů, tyto jsou dále rozděleny na 22 správních obvodů a ty dále na místní části; 
vedle tohoto dělení je území Prahy členěno na katastrální území, ovšem hranice katastrálních území 
většinou neodpovídají hranicím místních částí,  a to zejména v centru města;  blíže okraji  bývají 
hranice katastrálních a správních území často stejné. Dělení na 10 městských obvodů je sice ze 
správního hlediska nejméně významné, neboť tyto velké celky nemají žádná zastupitelstva; jelikož 
však těchto celků není příliš mnoho, je velmi snadné se podle městských obvodů zorientovat, a to i 
pro zcela průměrně zběhlého člověka; zařadit správě správní obvod podle jeho čísla je již mnohem 
náročnější a řekl bych,  že je to zbytečně složité.  Proto tento průvodce pracuje jen s městskými 
obvody a užším dělením města se zabývá jen minimálně. Praha sousedí s okresy Praha - východ a 
Praha - západ, které jsou součástmi Středočeského kraje; přímo s Prahou sousedí 5 středočeských 
měst, a sice Roztoky, Hostivice, Černošice, Říčany a Úvaly.

Praha je největším městem České republiky a přirozeným dopravním centrem pro široké okolí. 
Protože u nás není silnějšího centra, nemá smysl probírat dopravu z Prahy do jiných míst, což bude 
učiněno u příslušných hesel;  v případě Prahy se budeme věnovat systému MHD a stručně také 
rozebereme dopravu v jednotlivých částech města. Z hlediska systému veřejné linkové dopravy ČR 
mají  všechny linky pražské  MHD  předčíslí  100***,  po  němž následuje  známé číslo,  případně 
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,,náhradní“ číslo (třeba v případě metra, jež také spadá do systému linkové dopravy, a všechny trasy 
proto musí mít své linkové číslo). Základem dopravy v Praze jsou tři trasy metra, které jsou také 
jedinými  páteřními  linkami,  ačkoliv  u  linek  jiných  se  toto  označení  často  neprávem používá, 
označení trasa mi v případě metra přijde přesnější než linka, neboť ,,trasa“ poukazuje na pevné 
směrové vedení linky, nebo její části; v případě metra jsou však označení ,,trasa“ i ,,linka“ správná. 
Trasy metra se označují písmeny a zároveň je každé trase přiřazena barva (A, B, C); jejich páteřní 
charakter se vyznačuje tím, že se na ně ve velkém vážou ostatní linky MHD i příměstské dopravy, 
což  je  dáno  jejich  velkou  dopravní  silou  (schopností  přitahovat  cestující  jako  jakýsi  dopravní 
magnet).  Zmíněné  ostatní  linky jsou  tramvajové (označované  jedno-  a  dvoj-  cifernými  čísly)  a 
autobusové (pro ně jsou určena čísla trojciferná), dále v Praze existují čtyři přívozy (označované P1, 
P2, P5 a P6), dvě  lodní linky (P3 a P4), jež ovšem mají spíše turistický nežli dopravní význam, 
lanová dráha na Petřín a vlaky dnes posílené také městskými a lehce příměstskými ,,linkami“ (zde 
je  označení  ,,linka“  velmi  na  pováženou,  ale  lepší  mě  nenapadá)  označovanými  S,  v  kruzích 
odpůrců  nesmyslné  po všech  čertech  kopírované  terminologie  také  M, za  čímž  následuje  číslo 
vycházející z čísel, jakými organizátor zdejší dopravy označil všechny železniční tratě vycházející z 
města; smysluplné je užívání označení městských linek M41 (Roztoky - Libeň) a M29 (Strančice - 
Vysočany), na trase trati 171 pak byly zavedeny posilové vlaky v trase Radotín - hlavní nádr., tedy 
čistě na území města, čímž byly zřízeny první čistě městské vlakové spoje. Z hlediska meziměstské 
dopravy jsou nejvýznamnější  centrální železniční stanice Masarykovo nádraží a  hlavní nádraží a 
ústřední autobusové nádraží Florenc; zejména pro tranzitní (často mezinárodní) železniční dopravu 
má také nezanedbatelný význam celkem nová železniční stanice Pha-Holešovice; dále vlaky končí 
třeba ve stanicích  Smíchov a  Zličín,  autobusy pak  na stanovištích a stanicích u stanic metra,  v 
Modřanech (na Obchodním náměstí),  u nádraží Radotín a v menší  míře též na jiných místech. 
Systém MHD byl v nedávné minulosti hlavně z úsporných důvodů rozšířen zavedením Pražské 
integrované dopravy (PID), kdy vznikly linky na pomezí městských a regionálních - označované 
nejlépe jako příměstské; příměstská linka se na území města chová jako městská, za městem jako 
mimoměstská; přínosem je fakt, že na území města se lidé mohou přepravovat za tarif MHD a spoje 
příměstských  linek  tak  nahrazují  spoje  čistě  městských  linek,  které  jsou  následně  v  některých 
případech i úplně rušeny (např. v Újezdě či v Hrnčířích); není rozhodně zbla pravdy na tom, že by 
zastupitele altruisticky zajímalo, že cestující za město mohou platit jízdenku až od hranice Prahy. 
Většina dnes proklamovaných výhod integrovaných dopravních systémů (IDS; takovým je i PID) 
nemusí  ve  skutečnosti  vůbec  souviset  se  zavedením  IDS  a  mnohé  takové  výhody  také  dříve 
existovaly,  byť  IDS v Českých zemích ještě  nebyly;  navíc  v  dnešních dobách se  dbá  spíše  na 
vytváření výhod ekonomických pro objednatele a dopravce namísto výhod pro cestující,  které s 
sebou může integrace dopravy nést. Tramvajové linky řady 0*, 10 a 20 jsou klasické denní linky, 
řada 30 je vyhrazena pro  náhradní dopravu, řada 50 je pak určena  noční dopravě; v autobusové 
dopravě  jsou  označovány  denní  městské  linky čísly  z  řady 100  a  200,  řada  300  je  vyhrazena 
příměstským linkám;  řada  400 pak  patří  čistě  mimoměstským linkám,  jež  ani  nemají  předčíslí 
100..., ale jiné - podle regionu, v němž jezdí; řada 500, podobně jako 50 u tramvají, patří  noční 
MHD, řada 600 zahrnuje nyní také provozované  noční příměstské linky a řada 700 je využívána 
příležitostně  pro  mimořádné  linky.  Nezanedbatelnou  součástí  hromadné  dopravy  je  i  doprava 
letecká, ačkoliv je tato významná až při cestách na dlouhou vzdálenost, a tedy z českého hlediska 
prakticky  výhradně  pro  dopravu  mezinárodní,  proto  se  zde  o  ní  také  musíme  zmínit. 
Nejvýznamnější  pražské  letiště  se  nachází  na  Ruzyni -  jedná  se  o  rozlehlý  letištní  komplex  s 
několika odbavovacími terminály; před vybudováním prvního z nich plnilo funkci mezinárodního 
leteckého přístavu dnes vojenské letiště  Praha-Kbely; v sousedství Kbel  nachází  se ještě letiště 
Letňany, na jihu města pak najdete sportovní letiště  Točná; obě tato letiště jsou menší nežli první 
dvě zmíněná a mají travnatý povrch.

Tak jako do Prahy vedou mnohé autobusové linky a železniční tratě, směřují sem i silnice z 
nespočtu směrů, z toho mnohé jsou dálnice, či silnice dálničního charakteru - konkrétně  D1,  R4, 
D5,  R6,  R7,  D8,  R10 a  D11. Tyto je třeba propojit a zároveň dopravu z nich přivést rozumně do 
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všech částí města; realizace tohoto  magistrálou taženou  od severu k jihu přímo přes centrum se 
přitom ukázala jako vrcholně nešťastná, leč byla uskutečněna; její dopad byl snížen alespoň stavbou 
silniční soustavy Kbelská - Průmyslová ústící na Jižní spojku spojenou silnicí Spořilovskou s D1, 
čímž je vyřešeno alternativní a rychlejší  spojení D8 a D1. Naštěstí  západo-východní spojení D5 a 
D11 již realizováno nebylo a na tento plán poukazuje jen Rozvadovská spojka jsouc prodloužením 
D5 končícím slepě v oblasti  Stodůlek,  D11 je  vlastně podobně zaslepena přímo v místě  jejího 
připojení na Východní spojku a při cestě z dálnice přímo se dostanete jen do nákupní zóny; díky 
bohu. Městský okruh je dnes vystavěn na jižní straně veda od R7 novou Západní spojkou, dále po 
silnici Novořeporyjské; na ni bude za nedlouho navazovat rozestavěný vnější jižní okruh, zatím je 
nutno sjet na čtyřproudovou ulici K Barrandovu jsoucí nejslabším článkem okruhu, dále jde okruh 
přes Barrandovský most, Jižní, Štěrboholskou a Východní spojkou k R10, kde končí; kromě jižního 
vnějšího okruhu se v dnešní době staví tzv. satalická radiála spojující Kbelskou silnici se začátkem 
R10, a tedy Východní spojkou, čímž bude uleveno oblasti Černého mostu. Dle mého názoru zcela 
bezkontroverzní je výstavba  tunelové soustavy jsoucí další  alternativou k  severojižní magistrále 
vytvářejíc nové a rychlé spojení od severu k jihu; dnes je realizována výstavba  tunelu Blanka z 
Pelce-Tyrolky (kde  dojde  k  napojení  na  silnici  V  Holešovičkách,  prodloužení  D8)  po  ústí 
Strahovského tunelu,  v  současnosti  nejdelšího  v Praze.  Již  hotová  část  tunelové  soustavy vede 
Strahovským tunelem,  tunelem Mrázovka,  Dobříšskou ulicí a  Zlíchovským tunelem, tedy celou 
dobu téměř mimo další městský provoz k Barrandovskému mostu, odkud lze pokračovat zejména 
po Strakonické na  R4;  je  jasné,  že  po  dostavění  posledního  článku tunelové  soustavy -  tunelu 
Blanka - se centrum města dočká významné úlevy od silniční dopravy.

pohled na centrum Prahy od kongresového centra (zřetelně viditelné kostel sv. Apolináře a chrám sv. Víta)

Centrum města
Centrum hlavního města Prahy je vymezeno hranicemi obvodů 1 a 2 a z velké části tak kopíruje 

okraj pražské městské památkové rezervace chráněné UNESCem. Toto území zahrnuje nejstarší a 
nejhodnotnější část města.

První dva pražské městské obvody obsahují čtyři hlavní historická pražská města - Staré Město, 
Nové Město, Malou Stranu a Hradčany, židovské město Josefov a v neposlední řadě také kultovní a 
energií nabitý  Vyšehrad. Sousedí s nimi všech městské obvody vyjma obvodu 9, jenž je oddělen 
Karlínem a Libní.

Do centra Prahy nevedou žádné turistické značené trasy, avšak i přesto zde lze nachodit desítky 
kilometrů a  stále  objevovat  nová místa  ukazující  svou krásu a vypovídající  o dávné i  nedávné 
historii.
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Staré Město leží  na pravém břehu Vltavy při zákrutu této řeky o přibližně 90°, kterým začíná 
pražský vltavský meandr; na rozdíl od protějšího břehu je prostor Starého Města plochý, teprve za 
jeho  hranicemi  se  povrch  zvedá.  Uprostřed  Starého  Města  leží  Staroměstské  náměstí -  velké 
náměstí, které je již odpradávna středem Starého Města pražského. Kromě chrámu Matky Boží před 
Týnem, chrámu sv. Mikuláše, radnice a řady historických domů jej doplňuje také pomník Mistra 
Jana Husa - jedné z nejvýznamnějších osobností českých dějin, na jejíž odkaz bychom nikdy neměli 
zapomenout; najde se jen pramálo lidí, kteří mohou být alespoň trochu hodni mít po své smrti sochu 
na takovém místě, jakým je Staroměstské náměstí a Mistr Jan Hus mezi ně rozhodně patří.

Vnitřní staré centrum ohraničené Vltavou, ulicemi Revoluční, Na příkopě, 28. října a Národní je 
prakticky úplně bez hromadné dopravy, jež jezdí pouze po jeho okrajích; přímo pod Starým Městem 
vede jen trasa A metra, stavějíc ovšem jen na jeho okrajích - stanicích Můstek a Staroměstská, na 
kraji Starého Města jsou kromě zmíněných stanic také stanice  metra B Národní třída a  Náměstí 
Republiky.

Nejvýznamnějším prostorem Starého  Města  je  Staroměstské  náměstí,  o  němž  již  byla  řeč  - 
kromě pomníku Mistra Jana Husa a krásných měšťanských domů zde najdete radnici a chrámy 
sv. Mikuláše a Matky Boží před Týnem. Celé Staré Město je však naprosto zaplněno památnými 
domy  a  jinými  objekty,  mezi  něž  patří  třeba  klášter  sv.  Anežky  České,  Stavovské  divadlo, 
Klementinum, klášter při kostele sv. Jiljí a kostely sv. Bartoloměje, sv. Martina, sv. Havla, sv. 
Jakuba, sv. Haštala, sv. Šimona a Judy, sv. Ducha, sv. Salvátora (S od Staroměstského nám.), sv. 
Klimenta,  sv. Salvátora (při Klementinu),  sv. Františka z Assisi.  Vedle působivého  Obecního 
domu stojí nad vjezdem do Starého Města z náměstí Republiky Prašná brána; za připomenutí stojí 
také  Španělská  synagoga v  sousedství  kostela  sv.  Ducha,  Karolinum,  Staroměstské  mlýny, 
rotunda sv. Kříže (u křižovatky Konviktské a Karolíny Světlé) a v souvislosti s Mistrem Janem 
Husem nesmíme zapomenout ani na Betlémskou kapli, kde tento muž kázal. Staré Město s Malou 
Stranou spojuje starobylý  Karlův most založený vladařem, jehož jméno dnes nese, v roce 1357; 
tuto významnou spojnici na staroměstské straně uvozuje Staroměstská mostecká věž.

Přejdeme-li Karlův most ze Starého Města, dostaneme se na Malou Stranu a její středobod - na 
Malostranské  náměstí.  Malá  Strana  leží  na  levém  břehu  Vltavy stísněna  pod  prudkými  svahy 
Hradčan a  Petřína.  Právě  proto  se  jedná  o  čtvrť  poměrně  malou,  ale  také  velmi  příjemnou  a 
krásnou.

Dopravní osou Malé Strany je tramvajová trať z Újezda k malostranskému hlavnímu dopravnímu 
uzlu - stanici metra A Malostranská; tato trať prochází také přímo přes Malostranské náměstí, kde se 
nachází stejnojmenná tramvajová zastávka.

Nejvýznamnější památky Malé Strany jsou - podobně jako v případě Starého Města i mnohých 
jiných měst a čtvrtí - soustředěny na centrálním náměstí, které je na poměry Malé Strany skutečně 
veliké,  ale  pocitově  rozdělené  středovým blokem budov,  jimž,  jakož  i  celému náměstí  a  Malé 
Straně,  dominuje  chrám sv.  Mikuláše,  v  severovýchodním rohu náměstí  se  pak  nachází  stará 
malostranská radnice. Po celé Malé Straně naleznete spoustu menších domů i rozlehlých paláců a 
také mnoho  kostelů -  sv. Tomáše,  sv. Josefa,  sv. Kajetána,  sv. Karla Boromejského,  P. Marie 
Vítězné, P. Marie pod řetězem, sv. Jana Křtitele Na Prádle; nacházejí se tu také významné české 
administrativní budovy Poslanecké sněmovny a Valdštejnský palác, v němž sídlí Senát. Podobně 
jako na Starém Městě, úvozuje zde vstup na Karlův most Malostranská mostecká věž, z Karlova 
mostu pak můžete ještě na Malé Straně sejít na ostrov Kampa oddělený od malostranské pevniny 
odnoží Vltavy nesoucí jméno  Čertovka; čímž se dostáváme k dalšímu tématu. Malá Strana totiž 
nenabízí  jen potěšení  z  architektury,  ale  také odpočinek v rozlehlých  zahradách,  z  nichž jedna 
taková je právě na Kampě, dále zaujmou  Vojanovy sady s  kapličkami sv. Terezie a  sv. Eliáše, 
Valdštejnská zahrada i zahrady na svazích Petřína a Hradčan.

Při pravém oblouku Vltavy - na jejím pravém břehu -, vkliňuje se do Strarého Města židovská 
čtvrť  Josefov,  z  dalších  stran  ohraničená  přibližně  třídami  Kaprovou  a  Pařížskou.  Milovníci 
židovských památek musí navštíviti toto místo bez zbytečného otálení, neboť mimo veliký starý 
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židovský hřbitov ležící přímo ve středu Josefova nachází se tu také ohromná koncentrace synagog, 
z nichž všechny jsou dnes krásně opraveny.

Nejlepší zastávkou, kde návštěvu Josefova započít, je  stanice metra A se  zastávkou tramvaje a 
konečnou autobusové linky 133 Staroměstská ležící při náměstí Jana Palacha.

Tou nejvýznamnější  a nejznámější  josefovskou památkou je nejspíš  rozlehlý  Starý židovský 
hřbitov;  v jádrové části  Josefova pak naleznete  synagogy Staronovou,  Vysokou,  Klausovou a 
Pinkasovu, jižněji stojí velmi významná synagoga Maiselova, západněji pak - již na území Starého 
Města - synagoga Španělská. Památkou, již nutno zmínit, je v jádru Josefova také stará Židovská 
radnice v sousedství Vysoké synagogy. Z památek na nábřeží zaujmou zejména Rudolfinum stojící 
přímo u náměstí J. Palacha, z něhož vychází k Malé Straně  Mánesův most, a  Právnická fakulta 
University Karlovy na opačné straně josefovského Dvořákova nábřeží, od níž pro změnu vychází 
Čechův most směřující k  letenskému památníku, kde namísto pánů Stalina či Klause, z nichž ani 
jeden podle mě nad Prahu rozhodně nepatří,  stojí dnes veliké  kyvadlo připomínající pomíjivost 
všeho, co kdy bylo stvořeno.

Vysoko nad levým břehem Vltavy stojí Pražský hrad, k němuž přiléhá čtvrť  Hradčany, jejímž 
centrem je  Hradčanské náměstí.  Jedná se o čtvrť nijak zvlášť velkou, ale o to vekolepější,  jejíž 
nejvýznamnější částí je Hrad, který také zabírá velký díl její celkové rozlohy.

Na  Hradčany se  samozřejmě  můžete  dostat  pěšky od  stanice  metra  A Malostranská,  ovšem 
vzhledem k převýšení je pro Hradčany stěžejní tramvajová dvojlinka (linka s polovičním intervalem 
oproti  běžným  zvyklostem)  22;  ani  tato  však  nejezdí  přímo  do  historického  jádra  Hradčan 
obklopeného po většině stran strmými svahy, či Jelením příkopem. Linka 22 stoupá z Malostranské 
serpentýnou Chotkovy silnice, jež sama o sobě je významným technickým dílem, nahoře odbočuje 
vlevo a  Hrad  objíždí  zastavujíc  na  zastávkách  Královský letohrádek,  Pražský hrad,  Brusnice a 
Pohořelec, z nichž z každé je možné vyjít do jiné části Hradčan; nejvýznamnější je však určitě ta s 
názvem Pražský hrad, od níž vychází komunikace vedoucí k Prašnému mostu překlenujícímu Jelení 
příkop přímo ke Hradu.

Pražský hrad - největší hradní areál na světě je tou nejvýznačnější částí Hradčan a patří mezi 
nejvěhlasnější  památky  Prahy.  Uprostřed  jeho  areálu  stojí  monumentální  katedrála  sv.  Víta, 
historicky se však s touto skvostnou stavbou, ač stojí v jejím stínu, může měřit románská bazilika 
sv. Jiří, již naleznete při náměstí U sv. Jiří rozprostírajícího se za katedrálou; jižně od katedrály se 
pak nachází prostorné nádvoří, k němuž přiléhají prostory určené  kanceláři presidenta republiky, 
jenž zde sídlí. Do areálu Hradu vede hlavní přístup  z Hradčanského náměstí, další ze severu -  z 
ulice U Prašného mostu (od zastávky Pražský hrad) a přes Prašný most a poslední z východu - po 
Starých zámeckých schodech či ulicí Na Opyši z Klárova, a tedy od stanice metra Malostranská; 
dlužno zde však podotknout, že Staré zámecké schody jsou mladší nežli Zámecké schody vedoucí 
ke  Hradčanskému  náměstí  z  malostranské  ulice  Thunovské;  zcela  neopomenutelným  koutem 
Pražského hradu je Zlatá ulička u Daliborky položená ve východní části Hradu vycházejíc z ulice 
Jiřské; dříve byla Zlatá ulička zcela samozřejmě přístupná zdarma, dnes je z ní bohužel turistická 
atrakce a dostanete se do ní jen za jistě nemalé vstupné. Největšími náměstími na Hradčanech jsou 
Hradčanské a Loretánské; Hradčanské je ještě o poznání větší než druhé jmenované, je obklopené 
paláci a nachází se na něm také radnice; na východní jeho straně nachází se hlavní brána Hradu, 
do  jihovýchodního  rohu  ústí  stoupající  ulice  Ke  Hradu  a  Zámecké  schody,  u  jejichž  ústí  je 
vyhlídková  plošina;  v  sousedství  této  plošiny,  naproti  vstupu  do  Hradu,  stojí  socha prvního 
prezidenta naší - tehdy Československé - republiky T. G. Masaryka, který, nám jako hlava státu 
zanechal veliký odkaz nejen o správné podobě demokratického státu. Při Loretánském náměstí v 
západní  části  Hradčan  stojí  Loreta,  klášter  Kapucínů a  Černínský  palác.  Na  severozápadě 
centrální části Hradčan naleznete malou čtvrť Nový Svět při stejnojmenné uličce, která je jedním z 
nejkrásnějších koutů Prahy; chcete-li pak trochu klidu v zahradách, mohu vám doporučit  Jelení 
příkop položený severně od Hradu, rozdělený na horní a dolní část  Prašným mostem, pod nímž 
dnes vede  průchod tunelem spolu s  Brusnicí. Přímo ve staré části Hradčan jsme ještě nezmínili 
kostely sv. Benedikta na centrálním náměstí a hlavně sv. Jana Nepomuckého na křižovatce ulic 
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Kanovnické  a  U  kasáren;  v  těsném  sousedství  s  jihozápadní  částí  Hradčan  se  nachází  areál 
Strahovského kláštera, kterému se budeme věnovat pod heslem Strahov u odvodu 5. Na severu 
narazíme  za  Jelením  příkopem  na  Jízdárnu,  naproti  níž  přes  ulici  U  Prašného  mostu  začíná 
Královská zahrada rozkládající  se mezi  srázem Jeleního příkopu a ulicí  Mariánské hradby od 
Jízdárny až k letohrádku královny Anny (Belvederu), za touto působivou stavbou leží Chotkovy 
sady, z nichž můžeme  mostem přejít přes Chotkovu silnici do rozlehlých  Letenských sadů. Ještě 
severně od letohrádku můžeme najít  Píseckou bránu,  jdouce dále  severním směrem ke stanici 
metra Hradčanská bychom se již dostali do Dejvic.

Kopec  Petřín se vypíná nad centrální  částí  Prahy,  jeho svahy pokrývají  sady a tyto,  jakož i 
samotný vrchol jsou oblíbeným pražským výletním místem. Horní část petřínských svahů k údolí, v 
němž plyne  řeka Vltava,  chrání  přírodní památka Petřínské skály.  Přímo na Petřín se dostanete 
lanovou drahou vedoucí  ze stanice  Újezd,  kde je možný přestup na tramvaje;  nad prostředkem 
stoupání má lanovka ještě mezizastávku Nebozízek. Další možnost přístupu je ze zastávky Stadion 
Strahov, kam jezdí přímo z Karlova náměstí autobusová linka 176 a několik dalších především od 
stanic metra Anděl a Dejvická; také sem můžete dojít ulicí Strahovskou, nebo sady  ze zastávky 
tramvajové dvojlinky 22 Pohořelec (viz heslo Hradčany, kde je tato linka zmíněna podrobněji).

V okolí samého vrcholu Petřína naleznete přímo kolem stanice lanové dráhy Petřín růžový sad, 
kde také naleznete  Štefánikovu hvězdárnu a  před ní  sochu Milana Rastislava Štefánika.  Za 
Hladovou  zdí stoupající  z  Újezda  a  pokračující  dále  k  Pohořelci  naleznete  areál  několika 
významných  staveb.  Z  nich  nejznámější  je  Petřínská  rozhledna jsoucí  kopií  slavné  pařížské 
Eiffelovy věže, s níž má společnou nejen podobu, ale také nadmořskou výšku špičky, neboť díky 
rozdílu výšek, v nichž se nacházejí základy obou sester jsou vrcholy těchto - ač petřínská věž je 
sama o sobě o poznání nižší, nežli ta pařížská - stejně vysoko. Z rozhledny se vám otevře vskutku 
velkolepý výhled na Prahu a její nejbližší okolí, ale také budete moci shlédnout na stavby sousední; 
z těch církevních na první pohled zaujmou  kostel sv. Vavřince a  kaple Božího hrobu,  okolím 
rozhledny pak vede křížová cesta. Vedle kostela, kaple a rozhledny stojí také budova zrcadlového 
bludiště, jež také patří mezi oblíbené cíle nejenom obyvatel Prahy.

Nové Město bylo postaveno do oblouku kolem Starého Města, a tak získalo zvláštní tvar; vlastně 
starší  Staré  Město  rozšiřuje  do  všech  volných  směrů,  tedy  tam,  kde  jej  neobklopuje  řeka. 
Vybudováním Nového Města se Praha za Karla IV. stala třetím největším městem Evropy, a sice po 
Paříži  a  Cařihradu;  tento fakt  přibližně odpovídal  i  jejímu politickému významu.  Tvar  Nového 
Města  pražského  však  způsobuje,  že  nelze  přesně  určit  jeho  centrum;  dnes  by  jím  asi  bylo 
Václavské náměstí, radnice však stojí na náměstí Karlově, jež je také největším náměstím Evropy; 
třetím z významných náměstí, avšak dalece menším, je náměstí Senovážné.

Praha je dopravním centrem celé České republiky a jelikož všechny centrální stanice veřejné 
hromadné dopravy se nacházejí právě na Novém Městě, lze říci, že takovým dopravním středem 
státu  je  právě  Nové Město,  kde  dochází  k  přestupům cestujících  do  Prahy na  MHD ve  všech 
možných směrech do jiných částí centra i pryč z něj, mezi linkami meziměstské dopravy a také skrz 
něj cestují občané města i vzdálených částí státu například mezi stanovišti VHD mimo centrum, 
kteří  na Novém Městě často přestupují.  Kde jinde tedy hledat místo s bezkonkurenčně nejlepší 
dopravní obsloužeností celé republiky, než právě zde - na Novém Městě pražském; dle mého názoru 
se jedná o jižní polovinu oblasti ohraničené těmito ulicemi a náměstím: Vodičkova - Václavské 
nám. - Krakovská - Žitná. Stanoviště mimoměstské dopravy jsou na Novém Městě jen dvě plus 
jedno těsně za její hranicí, jedná se však o ty nejvýznamnější pražské stanice, a sice vlaková nádraží 
Praha hlavní nádr. a  Praha Masarykovo nádr. a již na území Karlína  ústřední autobusové nádraží 
Florenc. Význam Nového Města podtrhuje také fakt, že jeho územím projíždějí a potkávají se na 
něm  všechny tři  trasy pražského metra,  k  tomu pak  veliké  množství  tramvajových linek a  pár 
autobusů; dopravním centrem Nové Město nepřestává být ani po půlnoci, kdy v městské dopravě 
nastává noční režim, neboť právě zde - na tramvajové zastávce  Lazarská -  se nachází centrální 
přestupní bod nočních tramvajových linek.

V severovýchodní části Nového Města je - viditelná už ze Štěfánikova mostu - vodárenská věž, 
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poblíž níž stojí kostel sv. Klimenta, celkem nedaleko pak je významná památka této části čtvrti - 
kostel sv. Petra se samostatně stojící zvonicí. Jižněji narazíte na náměstí Republiky na pomezí se 
Starým Městem, kde z novoměstských památek můžete zhlédnout kostel sv. Josefa, přilehlá bývalá 
kasárna, za jejichž fasádou dnes stojí obchodní centrum Palladium či  dům U Hybernů, kolem 
Lidového domu pak můžete ulicí Hybernskou dojít ke dnešnímu  Masarykovu nádraží, které je 
nejstarším pražským nádražím napojeným na více než jednu trať,  neboť právě sem kdysi přijel 
první vlak z Olomouce; tehdy se však toto nádraží jmenovalo  Ferninandovo. Neméně významné 
oproti Masarykovu nádraží je nejen po architektonické stránce také nedaleké nádraží hlavní, neboli 
Wilsonovo;  jedinečná  a  úžasná  stará  nádražní  budova  však  byla  zničena  stavbou  severojižní 
magistrály,  ačkoliv  měla  o  poznání  větší  štěstí  nežli  nedaleké  bývalé  nádraží  Těšnov,  jehož 
architektonická hodnota byla s hlavním nádražím srovnatelná, těšnovské však bylo při stavbě téže 
komunikace srovnáno se zemí; kolem původní výpravní budovy hlavního nádraží tak ,,jen“ vede 
čtyřproudová silnice, takže objevit a vychutnat si její krásu je značně ztíženo; nová část budovy, jíž 
se dnes vstupuje do prostor nádraží a přímo pod níž také stojí stanice metra je přitom krabicoidní a 
zcela  nezajímavá;  pro zhlédnutí  staré  budovy z  vnějšku  je  nejlepší  vyjít  od dnešního  hlavního 
vstupu na nádraží nahoru k Wilsonově autostrádě a pokud možno si tuto ještě odmyslet. Nečekaně 
působivou památkou Nového Města je Jubilejní synagoga ukrývající se v ulici Jeruzalémské velmi 
blízko hlavního nádraží; kdo ji viděl, potvrdí, že stojí za to tuto stavbu vyhledat; jdouce dále od 
nádraží ulicí Jeruzalémskou přijdete navíc k velikému  kostelu sv. Jinřicha a Kunhuty, u něhož 
začíná ulice Jindřišská, jíž dominuje zvonice sousedící s tímto kostelem -  Jindřišská věž. Ulice 
Jindřišská vede přímo do prostředka Václavského náměstí,  jehož nejvýznamnější  památky však 
naleznete v jeho horní části; tou hlavní je  Národní museum bohužel zpředu i zezadu obemknuté 
magistrálou; kousek zpět po Wilsonově ulici směrem ke hlavnímu nádraží stojí budova Státní opery 
Praha - Smetanovo divadlo; Václavskému náměstí kromě musea dominuje také jezdecká socha sv. 
Václava. Chcete-li během prohlídky města najít nějakou oázu klidu, naskytne se vám jedna taková 
možnost přímo v těsném sousedství  Václavského náměstí,  z  jehož západní  (dolní)  části  můžete 
projít pasáží do Františkánské zahrady, která nejenže je sama o sobě velice příjemná, ale také z ní 
můžete nejlépe pozorovat výjimečnost kostela P. Marie Sněžné, který je nejvyšším v Praze; přístup 
k  němu vede  z  Jungmannova  náměstí,  na  nějž  ústí  jeden  z  východů  z  Františkánské  zahrady; 
zajímavý je i  kout Jungmannova náměstí u zadní části tohoto kostela. Půjdete-li po Národní ulici 
směrem k Vltavě, tedy západním, dostanete se okolo  kostela sv. Voršily k  Národnímu divadlu 
dominujícímu této části  vltavského nábřeží.  V oblasti  jižně od divadla naleznete  kostely Nejsv. 
Trojice,  sv.  Michala a  sv.  Vojtěcha;  z  nábřeží  kousíček  jižně  od  divadla  vychází  most  na 
Slovanský ostrov, neboli Žofín, na němž naleznete kromě stejnojmenné budovy také sochu veliké 
české osobnosti -  Boženy Němcové, a sice v jeho severní části. Na jihu ostrov ukončuje budova 
Mánes a  Šítkovská vodárenská věž. Jižně od ulice Myslíkovy a severně od Resslovy nachází se 
oblast Zbořence, kterou také stojí za to navštívit, při hlavní ulici Resslově spojující Jiráskovo a 
Karlovo náměstí pak stojí  kostely sv. Václava a  sv. Cyrila a Metoděje. Prostor Karlova náměstí 
vyplňuje  rozlehlý  park  se  sochami  několika  význačných  osobností,  v  jeho  severní  části  stojí 
novoměstská radnice;  v centrální části dominuje obvodu náměstí na východní straně  kostel sv. 
Ignáce, na západní pak nad výstupem z metra uvidíte starou budovu ČVUT; v jižní části náměstí 
pak stojí  Faustův dům.  Budete-li  pokračovat  dolů  Vyšehradskou ulicí,  uzříte  na návrší  nalevo 
kostel  sv.  Jana  Na  skalce,  naproti  němu  se  nachází  kláštěr  Na  Slovanech zvaný  Emauzy s 
kostelem Panny Marie a kapličkou sv. Kosmy a Damiána; kostel P. Marie při tomto klášteře je 
zvláštní svými moderními věžemi, kterými byly nahrazeny věže původní zničené při bombardování 
Prahy za 2. světové války; nejlépe je tento klášter vidět z náměstí Pod Emauzy a vltavského nábřeží 
odděleného od něj Zítkovými sady rozkládajícími se jižně od Palackého náměstí. Pod klášterem Na 
Slovanech a kostelem sv. Jana Na skalce rozkládalo se Podskalí, z něhož však zbyla jen celnice na 
Výtoni a  kostel Nejsv. Trojice, které stojí hluboko pod úrovní dnešního povrchu. Pokud se však 
vrátíme zpět do úrovně Karlova náměstí, můžeme objevit ještě  kostel sv. Štěpána v horní části 
Štěpánské ulice, za nímž stojí stará zvonice a kousek dál - při ulici Na Rybníčku - také rotunda sv. 
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Longina. Půjdeme-li k jihu nescházejíce do údolí, narazíme poblíž velké křižovatky Kateřinské, 
Lipové, Viničné a U nemocnice na vstup do zahrady při neurologické klinice, v níž stojí kostel sv. 
Kateřiny;  na opačné straně vyjdete na ulici Ke Karlovu, po níž se budete muset kousek vrátit, 
abyste se podívali na krásný Michnův letohrádek, v němž je dnes museum A. Dvořáka. Půjdete-li 
ulicí  Ke  Karlovu  dále  jižním směrem -  ať  už  přímo  od ulice  Ječné,  nebo  proševše  zmíněnou 
zahradou u kostela sv. Kateřiny, dostanete se kolem zajímavé budovy karlovské porodnice v ulici 
Apolinářské až na  Karlov, kde na samém konci prostoru určeného pro Nové Město, za nímž zde 
následuje prudký sráz do Nuselského údolí vybavený dochovalými hradbami, nachází se kostel P. 
Marie  a  sv.  Karla  Velikého;  před  ním  na  ulici  Boženy  Němcové  můžete  vidět  pozůstatek 
někdejšího tramvajového obratiště realizovaného do úvrati. Z blízkosti kostela byl v minulosti pro 
překonání  hlubokého  Nuselského  údolí  postaven  Nuselský  most,  po  němž  vede  severojižní 
magistrála, trasa C metra a tudy mohou přecházet chodci, což sice není nejpříjemnější cesta, ale 
nabízí  zajímavé  pohledy  na  Prahu;  v  poslední  době  byly  natolik  zdokonaleny  zábrany  proti 
sebevražedným skokům do údolí, že už jsou tyto téměř vyloučené, ale říká se, že jeden pilíř tohoto 
mostu vydává negativní energii takového charakteru, že vyvolává sebevražedné chutě a z těchto 
míst pak skákali i lidé, kteří o takovém činu před svým vstupem na most ještě ani neuvažovali. Z 
Karlova můžete sklesat po schodech spojujících dolní a horní část ulice Horské, tedy zpoza kostela 
P.  Marie  a  sv.  Karla  Velikého,  nebo  těmi  činícími  obdobné  s  ulicí  Albertov  začínajíce  mezi 
budovami Matematickofyzikální fakulty UK o něco severněji, do uliversitní čtvrti  Albertov; v její 
blízkosti  stojí  kostely P. Marie  Bolestné a  Zvěstování  P.  Marii  Na trávníčku a  také  bývalé 
nádraží  Praha-Vyšehrad,  jehož  výpravní  budova nezapře  velkou arcitektonickou  hodnotu,  ale 
dojem z ní  kazí až ostudná zpustlost,  se kterou nikdo neumí,  nebo nechce nic dělat,  a tak tato 
jedinečná stavba stále více chátrá.

Vinohrady nejsou  součástí  Pražské  památkové  zóny,  ale  jejich  značná  část  je  přesto 
rovnoprávnou součástí centra Prahy, neboť tak jako lze za centrum Prahy 1 považovat Staré Město, 
daly by se  Vinohrady označit  za  centrum Prahy 2;  vždyť  právě  na  náměstí  Míru stojí  radnice 
druhého obvodu a náměstí Míru je přitom centrálním placem Vinohrad.

Právě tak jako celé čtvrti, je  náměstí Míru i centrem zdejší dopravy - jezdí sem v poměrném 
součtu (s přihlédnutím k intervalu) pět tramvajových linek, dále autobus a spodem prochází trasa A 
metra; významným dopravním bodem nedaleko nám. Míru jsou Tylovo náměstí a nedaleké nám. I. 
P. Pavlova, kde se nachází významná tramvajová křižovatka při stanici metra C I. P. Pavlova, neboli 
- lidově - Slinták.

Náměstí Míru a celé Jugoslávské i Ječné ulici dominuje  chrám sv. Ludmily stojící ve střední 
části náměstí Míru. Na tomtéž náměstí stojí také  Divadlo na Vinohradech a  Národní dům na 
Vinohradech.  Z památek jsou významné dále především  pavilon vinohradské tržnice u podle 
tržnice pojmenované tramvajové zastávky, moderní kostel Nejsvětějšího srdce Páně na nám. Jiřího 
z Poděbrad, poblíž ulice Korunní krásná vodárenská věž a nečekaně působivý evangelický kostel 
při jižní straně této ulice mezi křižovatkami s Chodskou a Kladskou, který je včleněn do bloku 
budov při ulici, nicméně pokud si dáte pozor, abyste jej nepřehlédli určitě nebudete litovat. Mezi 
všemi bytovými domy a vilami Vinohrad je třeba extra zmínit vilu Osvětu při ulici Jana Masaryka. 
Významnou součástí  Vinohrad jsou sady; na severu se nacházejí  sady Riegrovy,  z  jejichž výše 
položených partií je nádherný výhled na centrální Prahu, poblíž nám. Jiřího z Poděbrad naleznete 
sady Svatopluka Čecha,  ještě  jižněji  -  v  sousedství  poněkud krabicoidního  husitského kostela 
stojícího blízko vodárenské věže - sady Bezručovy, a hlavně na svazích k Botiči Havlíčkovy sady, 
neboli Gröbovku, což je přenesený název ze zde stojící krásné Gröbovy vily.

Vysoko nad vltavským břehem vypíná se vysoká skála, na níž od nepaměti stojí Vyšehrad; jedná 
se o jednu z bezrozporně nejpůsobivějších památek celé Prahy, nebo spíš celé České republiky; 
ačkoliv je zdejší pevnost o pár let mladší, nežli Pražský hrad, její energie je tak silná, že se Hradu 
snadno vyrovná. Vypráví se, že právě zde a na Pražském hradě jsou velmi siné ,,prameny“ energie, 
jejichž účinky se potkávají nad Karlovým mostem, kde se k nim přidává moc staroměstského zřídla; 
ať je to jakkoliv, genius locí vyšehradský způsobil, že toto místo stále přitahuje lidi, ačkoliv vlastně 
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ani nevědí, co je na něm tak magické. Vyprávějí se proto různé pověsti související s Vyšehradem, z 
nichž  některé  jsou  ovšem velmi  zkreslené;  tak  například  hrad  kněžny Libuše  -  Libušín  -  se  v 
žádném případě nenacházel zde, ale poblíž dnešního městečka Libušína nedaleko Kladna - právě 
tam tato vládkyně a vědma předpovídala velikou a slavnou Prahu vidouc to město, jež my dnes 
zříme obdivujíce jej.

Na Vyšehrad můžete dojít z různých směrů; přístupová cesta od centra Prahy vede od tramvajové 
zastávky Výtoň, nedaleko níž začíná Vratislavova ulice stoupající k Cihelné bráně vyšehradské; 
druhou zřejmou možností je cesta od stanice metra Vyšehrad na trase C; doporučit lze také příchod 
z  tramvajové  zastávky Podolská  vodárna,  a  to  ať  už  po  Podolských schodech,  nebo  ulicí  Pod 
Vyšehradem, z níž vede na Vyšehrad příchod z  průchodu pod hradbami a úrovní hlavní cesty, 
jehož protější ústí je  v parku poblíž ulic Lumírovy a Krokovy a od něho lze sejít k  tramvajové 
zastávce Ostrčilovo náměstí; z oblasti Výtoně je možné na Vyšehrad vystoupat také  po schodech 
začínajících na uličce Na Libušince u vyšehradské sokolovny.

Budete-li  si  chtít  celou  pevnost  Vyšehrad  prohlédnout  a  vstoupíte  do  ní  Cihelnou  branou, 
nejlépe uděláte, když se okamžitě dáte doprava ulicí Štulcovou směřující ke  Štulcovým sadům, v 
nichž kromě sochy V. Štulce stojí i jezdecká skulptura sv. Václava, zpřed níž je krásný výhled na 
Prahu. Následně se vraťte na Štulcovu ulici stáčející se vlevo, aby se dostala k nejvýraznější zdejší 
památce  tvořící  dnešní  jádro  pevnosti  -  chrámu  sv.  Petra  a  Pavla;  v  jeho  sousedství  leží 
nejvýznamnější český hřbitov, jehož část nese označení Slavín; na celém tomto hřbitově jsou hroby 
tolika slavných lidí, že podobná koncentrace jich zřejmě nebude nikde jinde u nás. Kolem  dvou 
sousoší z dílny J. V. Myslbeka můžete přijít opět na okraj hradeb, tentokrát v jižní části areálu; 
odtud se  vám kromě podolské porodnice a  výhledu zejména jižním a západním směrem ukáže 
historický  tunel  pod  vyšehradskou  skalou,  jehož  postavení  umožnilo  lepší  spojení  Podolí  a 
jižnější  části  pravého břehu Vltavy s  Prahou,  které  bylo  do  té  doby konáno buď přes  pevnost 
Vyšehrad, nebo přívozem. Téměř po celé délce hradeb ohraničujících hlavní část pevnosti je možné 
se  projít,  ale  kdybychom  tímto  skončili,  vynechali  bychom  další  významné  stavební  památky 
Vyšehradu; z těch jsou nejvýznamnější kaple P. Marie v hradbách, a hlavně rotunda sv. Martina, 
obě při ulici V pevnosti. Chcete-li vyjít směrem k metru Vyšehrad, projdete po ulici V pevnosti 
nejprve Leopoldovou branou a následně branou Táborskou, za níž si to namíříte vlevo k ulici Na 
Bučance a z této vystoupíte po schodech na terasu, na které bylo postaveno kongressové centrum, 
od  nějž  se  vám nabídne  nádherný  půlkruhový  výhled  k  severu  o  okolním  stranám;  na  okraji 
Nuselského mostu se zde nachází již zmíněná stanice Vyšehrad.

pohled od Černé věže Pražského hradu na východ (0)
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(1)  (2) 

(3)  (4) 

(5)  (6) 
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(7)  (8) 

(9)  (10) 

(11)  (12) 
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(13)  (14) 

(15)  (16) 

(17)  (18) 

(19)  (20) 
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(21)  (22) 

(23)  (24) 

(25)  (26) 

(27)  (28) 
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(29)  (30) 

(31)  (32) 

(33)  (34) 
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(35)  (36) 

(37)  (38) 

(39)  (40) 

(41)  (42) 
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(43)  (44) 

(45) 

(1) - Staré Město - klášter sv. Jiljí
(2) - Josefov - Rudolfinum
(3) - bazilika sv. Jiří na Pražském hradě
(4) - pohled z Letné na Staré Město
(5) - brána strahovského kláštera a kostel sv. Rocha
(6) - Hradčany - kapucínský klášter s kostelem P. Marie Královny Andělů
(7) - Hradčany - kostel sv. Jana Nepomuckého
(8) - Pražský hrad
(9) - pohled z Hradčanského náměstí na Prahu (nalevo Hrad, napravo socha T. G. Masaryka)
(10) - Pražský hrad - Kohlova kašna a kaple sv. Kříže
(11) - Nové Město - kostel sv. Vojtěcha
(12) - Nové Město - škola ve Vodičkově ul.
(13) - Staré Město - Prašná brána
(14) - Staré Město - Obecní dům
(15) - Nové Město - býv. kasárna na nám. Republiky
(16) - pohled od Černé věže Pražského hradu na Malou Stranu
(17) - pohled přes Vltavu na novoměstskou vodárenskou věž a kostel sv. Klimenta
(18) - Hradčany - Královská zahrada
(19) - Hradčany - Královská zahrada
(20) - Hradčany - pohled z Královské zahrady na chrám sv. Víta
(21) - Staroměstská mostecká věž
(22) - Karlův most s Malostranskou mosteckou věží
(23) - pohled od Nebozízku na Pražský hrad
(24) - Nové Město - Národní divadlo
(25) - Staroměstské mlýny z mostu Legií
(26) - elektrárna na ostrově Štvanici
(27) - pohled ze Štefánikova mostu na západ (uprostřed Pražský hrad)
(28) - Staré Město - Španělská synagoga
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(29) - Malá Strana - radnice
(30) - Hradčany - Nový Svět
(31) - pohled na Hradčany ze schodů na Nový Svět
(32) - pohled na kapucínský klášter ze schodů na Nový Svět
(33) - Staré Město - kostel sv. Anny
(34) - Staré Město - kostel Nejsvětějšího Spasitele
(35) - Malostranské náměstí a Pražský hrad
(36) - Staré Město - rotunda sv. Kříže
(37) - pohled na Karlův most a Hradčany ze Smetanova nábřeží
(38) - Hradčany - Loreta
(39) - Hradčany - Královská zahrada
(40) - Hradčany - chrám sv. Víta (z petřínské rozhledny)
(41) - pohled na Malou Stranu s kostelem sv. Mikuláše z petřínské rozhledny
(42) - pohled na Pražský hrad z petřínské rozhledny
(43) - pohled na strahovský klášter z petřínské rozhledny
(44) - pohled na Staré Město z petřínské rozhledny
(45) - pohled na Hradčany z Mánesova mostu

(46)  (47) 

(48)  (49) 

(50)  (51) 
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(52)  (53) 

(54)  (55) 

(56)  (57) 

(58)  (59) 
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(60)  (61) 

(62)  (63) 

(64) 
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pohled z Karlova na Vyšehrad (65)

(46) - Nové Město - Karlovo náměstí se sochou E. Krásnohorské a kostelem sv. Ignáce
(47) - Nové Město - klášter Na Slovanech
(48) - pohled na Vyšehrad a Nové Město z Pavího vrchu
(49) - Vyšehrad - nádraží
(50) - Nusle - kaplička u Nuselských schodů
(51) - Nusle - roubenka u Nuselských schodů
(52) - Vinohrady - Gröbova vila
(53) - Nové Město - kostel P. Marie a sv. Karla Velikého
(54) - Vyšehrad - chrám sv. Petra a Pavla
(55) - pohled z Vyšehradu na jih (v pozadí Cukrák)
(56) - Vyšehrad - rotunda sv. Martina
(57) - Vyšehrad - kaple P. Marie v hradbách
(58) - Nové Město - kostel P. Marie Bolestné
(59) - Nové Město - kostel sv. Jana Na skalce
(60) - Vinohrady - kostel sv. Ludmily
(61) - Vinohrady - evangelický kostel
(62) - Vinohrady - vodárenská věž
(63) - Podskalská celnice na Výtoni
(64) - Nové Město - Michnův letohrádek

Praha 3
Třetí  městský  obvod  zahrnuje  kromě  nepříliš  velkých  částí  dalších  katastrálních  území 

především čtvrť Žižkov, o které se zmíníme níže. Praha 3 sice není nazývána centrálním městským 
obvodem, ale vykazuje jako jediný jeden stejný znak s centrálními obvody, a to ten, že se nedělí na 
žádné další místní části; zajímavostí je, že sice nesousedí s Prahou 1, ale je od ní oddělena jen cca 
60 m dlouhou šíjí tvořenou společnou hranicí Prah 2 a 8.

Žižkov -  jedna  z  největších  čtvrtí  hlavního  města  -  zabírá,  jak jsme již  řekli  v  předchozím 
odstavci, většinu 3. pražského obvodu; jeho dominantou je vrch Vítkov s největší jezdeckou sochou 
na světě zobrazující Jana Žižku z Trocnova, jenž celé čtvrti poskytl své jméno. Vítkovský hřeben 
tvoří severní hranici západní části Žižkova, zatímco na západě jej od zbytku města odděluje areál 
hlavního  nádraží;  na  jihu  sousedí  Žižkov  s  Vinohrady,  od  nichž  jej  ve  střední  části  oddělují 
Olšanské hřbitovy. Centrum Žižkova leží v jeho západní polovině; je jím Sladkovského náměstí s 
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krásným kostelem sv. Prokopa
Dopravní  osou  Žižkova  je  tramvajová  trať,  a  především  tramvajová  linka  s  polovičním 

intervalem 9, jejíž trasa je již dlouhá léta daná a neměnná; tato linka přijíždí na Žižkov od hlavního 
nádraží, Seifertovou ulicí projíždí přes centrum čtvrti, dále jezdí Táboritskou na Olšanské náměstí a 
Olšanskou k  nákladovému nádraží, u něhož se stáčí doleva, aby  ulicí Jana Želivského přijela na 
Koněvovu, po níž směřuje na Spojovací; zbytek ulice Koněvovy a navazující ulici Husitskou dříve 
také obsluhovaly tramvaje, dnes tudy jezdí autobusy s přednostní orientací ke stanici meter B a C 
Florenc.  Tramvaje  ze  Seifertovy  umožňují  přestup  na  metro  C  na  hlavním  nádraží,  případně 
hlouběji  v  centru  na  trasy  A a  B;  na  Olšanském  náměstí a  u  nákladového  nádraží odbočují 
tramvajové tratě ke stanicím metra A Flora a Želivského a konečně nejnovější tramvajové spojení 
pro Žižkov i tranzitní znamená tramvajová estakáda z Ohrady přes Krejcárek na Palmovku, jež také 
poskytuje zajímavé výhledy. Za centrální tramvajové zastávky žižkovské lze označit Husineckou a 
Lipanskou.

Procházení památek žižkovských je nejlepší započít u  kostela sv. Prokopa na Sladkovského 
náměstí; kousek od něj se nachází veliká zdejší  atrakce -  televizní vysílač s rozhlednou,  který 
doplňují hloupé plastiky od jistého Davida Černého stvořivšího také další blbiny, které by člověk 
raději neviděl a z nichž většinu snad většina soudných lidí ani nemůže označit za nějaké umění; z 
vyhlídkové plošiny by mohl být krásný výhled, ale bohužel vzhledem k ceně, která, pokud vím, 
není nižší než 200 Kč, jsem si výlet nahoru raději odpustil. Kousek od zastávky Lipanská se nachází 
Havlíčkovo náměstí, jedno z dalších významných žižkovských náměstí, v jehož středu stojí socha 
Karla  Havlíčka Borovského,  skvělého  kritika  a  jedné  z  největších  osobností  historie  českého 
národa  a  doufám,  že  také  jeho  současnosti  a  budoucnosti.  Půjdeme-li  z  Havlíčkova  náměstí  k 
východu, narazíme na náměstí Barikád na  husitský kostel, který by na Žižkově rozhodně neměl 
chybět;  nad náměstím Barikád stojí  u Jeseniovy ulice  kostel  sv.  Anny.  Východněji  narazíte  na 
zajímavosti  spíše  dopravního  charakteru,  jako  jsou  tramvajová  vozovna  Žižkov u  zastávky  a 
obratiště Vápenka a v čele Olšanské ulice pak rozlehlé a dříve velmi významné nákladové nádraží, 
jehož  význam  však  velice  upadá.  Nyní  se  již  dostáváme  k  oblasti  hřbitovů,  kde  jižně  od 
nákladového  nádraží  rozkládají  se  čestná  vojenská  pohřebiště a  u  nich  pravoslavný  hřbitov s 
kostelem, rovněž pravoslavným; ještě jižněji narazíte na hřbitov židovský a západně se nacházejí 
rozlehlé  Olšanské hřbitovy, na něž vede hlavní vstup z náměstí Jiřího z Lobkovic s tramvajovou 
zastávkou Olšanské hřbitovy a obratištěm; jen na Olšanských hřbitovech můžete klidně strávit celý 
den hledáním hrobů známých osobností, někde na internetu by se také určitě dal najít plánek, kde 
má kdo svůj hrob. U severozápadního rohu Olšanských hřbitovů je Olšanské náměstí a přímo na té 
straně, kde navazuje hřbitovní zeď, stojí  kaple sv. Rocha. Jak jsme již řekli, celému centrálnímu 
Žižkovu a zároveň také velké části centra Prahy nebo oblasti Karlína dominuje ohromná jezdecká 
socha  Jana  Žižky  z  Trocnova na  vrchu  Vítkově,  která  je  součástí  Památníku  národního 
osvobození; i tento slavný a skvělý vojevůdce patří mezi nejvýznamnější pozitivní postavy české 
historie, jejichž odkaz si musíme navždy pamatovat; Jana Žižku a husity zejména proto, že bojovali 
proti krutému katolickému útlaku, k čemuž jim byla posledním impulsem justiční vražda Mistra 
Jana Husa za to, že neustoupil od svých reformních názorů. Zajímavosti Vítkova však nejsou jen na 
jeho vrcholu, nebo v parku pokrývajícím jeho svahy; zajímavostí pro chodce je totiž komunikace, 
která není jen tak někde k vidění, a sice  tunel pro pěší, který - jsa určen pouze pěším, případně 
cyklistům - spojuje Žižkov a Karlín oddělené od sebe protáhlým vítkovským návrším; tento tunel 
vychází z karlínské ulice Thámovy, přímo v níž se nachází  stanice metra B Křižíkova, a ústí na 
žižkovské  Tachovské  náměstí se  stejnojmennou  autobusovou  zastávkou;  přímo  z  Tachovského 
náměstí pak můžeme vyjít či pokračovat - ať už od Karlína, nebo jiné části Žižkova - na Vítkov, 
další  příchod  vede  zepředu  ulicí  U památníku,  který  lze  příjemně  využít  třeba  po  příjezdu  na 
nedalekou autobusovou zastávku U památníku, nebo po cestě od Florence či Karlína; hlavní přístup 
na Vítkov vede zezadu ulicí Pražačka začínající nedaleko křižovatky na Ohradě se stejnojmennou 
zastávkou. Kromě monumentální sochy Jana Žižky a památníku se vám nahoře nabídne zajímavý 
výhled na okolí.
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Jarov je nejvýchodnější částí Žižkova, kterou uvádíme zejména proto, aby se neřeklo, že jsme se 
o  ní  ani  nezmínili,  nicméně  nic  obzvlášť  zajímavého  zde  nenajdeme.  Významným dopravním 
bodem na  okraji  Jarova  je  tramvajové  obratiště  Spojovací za  koncem Koněvovy ulice;  zde  se 
tramvaje křižují s autobusy, zejména  městskými dálkovými linkami; jedná se rovněž o zastávku 
mnoha vnějších dálkových linek. Centrální zastávkou Jarova je Habrová, odkud se dnes dostanete 
prakticky jen ke  stanici metra A Želivského;  linka 234 ze Skalky totiž byla zkrácena a alespoň 
částečně posílena linkou 155, nicméně slibováno bylo vedení dálkové linky 134 přes Jarov, kdy by 
nejen  Jarov  získal  pohodlné  celotýdenní  spojení  na  všechny tři  trasy  metra;  myšlenka  na  toto 
prodloužení a posílení zmíněné linky však v dnešních dnech vypadá spíše utopicky.

kostel sv. Prokopa na Žižkově (0)

(1)  (2) 
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(3)  (4) 

(1) - pohled ze Žižkova na Vítkov
(2) - Žižkov - nákladové nádraží
(3) - Památník národního osvobození na Vítkově, v popředí socha Jana Žižky z Trocnova
(4) - pohled z Vítkova na Prahu

Praha 4
Praha 4 se rozkládá v jižní části města. Na západě hraničí s pátým obvodem, přičemž jejich 

hranici tvoří řeka Vltava, a to v celé délce jejich pomezí s výjimkou jeho jižní části, kde v okolí 
zbraslavského  nádraží  vybíhá  Praha  5  na  pravý  břeh;  na  severu  se  nachází  hranice  s  druhým 
obvodem a na východě hraničí Praha 4 s Prahou 10.

Ve spojení s Prahou 4 se lidem často vybaví Modřany, ale ty jaksi nemohou být jejím centrem 
nacházejíce se poněkud daleko od středu města, a hlavně jsouce střediskem správního obvodu 12, 
pročež ani nepatří do správního obvodu č.4; za centrum Prahy 4 lze správně označit Nusle, ačkoliv 
jejich část náleží Praze 2. Kromě Nuslí a Modřan je významným sídelním těžištěm Prahy 4 ještě 
sídliště Jižní Město vybudované v její jihovýchodní části; pro obsloužení tohoto monumentálního 
sídliště byla vybudována i  trasa C metra jsoucí dopravní osou čtvrtého obvodu; významnou osou 
dopravy je  zde  také  modřanská  tramvajová  trať vybíhající  k  jihu  od  stanice  metra  B  Karlovo 
náměstí (vestibulu Palackého nám.).

Na území Prahy 4 zasahují přírodní parky Modřanská rokle - Cholupice, Hostivař - Záběhlice a 
Botič - Milíčov, významným přírodním celkem obvodu i celé Prahy je také Kunratický les. Na tyto 
oblasti jsou vázány zdejší turistické trasy.

Staré Nusle ležely v údolí řeky Botiče, dnes se tato čtvrť rozkládá na všechny strany od centra 
někdejší vesnice: Na západ po proudu směřuje k Ostrčilovu náměstí Nuselské údolí, jež překlenuje 
vysoký Nuselský most pro autostrádu, chodce i metro - jezdící v jeho spodním patře. Dále Nusle ze 
zmíněného centra vybíhají severozápadním směrem, přičemž Nuselské údolí i oblast severněji jsou 
součástí Prahy 2. Největšího rozsahu Nusle dosahují  v jižním směru, kde se také nachází jejich 
dnešní  centrální  náměstí  generála  Kutlvašra,  jemuž  dominuje  sokolovna a  na  jehož  rohu  stojí 
radnice.

Dopravním  centrem  Nuslí  však  zůstává  okolí  křižovatky  ulic  Křesomyslovy,  Otakarovy  a 
Bělehradské s  nedalekým  náměstím  Bratří  Synků;  centrálními  nuselskými  zastávkami  jsou 
Otakarova a Náměstí Bratří Synků, jež obsluhují zejména tramvaje a kromě nich autobusová linka 
193 končící na Nám. Bří Synků, ovšem s obratištěm až za zastávkou Otakarova, kde už ovšem 
nestaví. Tím však zajímavosti tohoto souboru zastávek rozhodně nekončí, spíše naopak - dochází 
zde totiž k neobvyklému zásadnímu rozdílu ve vedení denních a nočních tramvajových linek, kdy 
ve dne jsou obě z dvojice zastávek v podstatě rovnocenné, zatímco v noci není zastávka Nám. Bří 
Synků vůbec obsluhována; mezi křižovatkou Otakarovy s Bělehradskou a náměstím Bří Synků totïž 
vedou dvě tramvajové tratě - jedna  přímo ulicí Bělehradskou a druhá  přes zastávku Otakarova a 
ulicí Na Zámecké - přes den se tedy jezdí tou první a staví na náměstí, v noci se jezdí druhou se 
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zastávkou na Otakarově; přitom i v ulici Na Zámecké je příležitostná obousměrná zastávka Nám. 
Bří Synků zřejmě pro účel výluky, protože využití těchto zastávek si nepamatuji; zato pátá zastávka 
Nám. Bří Synků využívána jednou za čas bývá, neboť jednosměrnou spojkou okrajem náměstí byly 
spojeny ulice Na Zámecké a Bělehradská a přímo na této spojce je také občasná nástupní zastávka, 
zatímco pro výstup slouží vždy Otakarova; nejenže se pak tedy nástupní a výstupní zastávka liší, ale 
ještě k tomu není žádná z nich pro ukončenou linku obousměrná.

K nuselské radnici se z náměstí Bratří Synků snadno dostanete stoupající Sezimovou ulicí, jíž je 
tato budova pěkně vidět; přímo u ní se nachází zastávka Nuselská radnice linek 18 a 193, které sem 
jezdí menší oklikou ulicemi Nuselskou a Táborskou; v sousedství radnice se nachází již zmíněné 
náměstí  Generála  Kutlvašra,  další  zajímavou  památku,  a  sice  kostel  sv.  Václava,  naleznete  o 
kousek dál - konkrétně na horním konci ulice Vladimírovy, pod její křižovatkou s ul. Pod vilami. 
Pokročíte-li ještě více na jih, dorazíte do parku Jezerka, v němž stojí stejnojmenná usedlost, dnes 
krásně opravená a sloužící jako divadlo. Své zajímavosti však nabízí také část čtvrti severozápadně 
od jejího  dopravního  centra;  tyto  naleznete  v  okolí  ulice  Pod Nuselskými schody odbočující  z 
Bělehradské poblíž tramvajové zastávky Nuselské schody a jsou jimi krásná roubenka u dolní části 
Nuselských schodů (Pod Zvonařkou 7) a naproti stojící kaplička; od kapličky můžete pěkně vidět 
portály 3 tunelů pod Vinohrady ke hlavnímu nádraží, už možná ani nenaleznete památku na to, že v 
těchto místech se dříve nacházela železniční zastávka.

Horní částí Nuslí je čtvrť jménem Pankrác. Jejím historickým středem je kostel sv. Pankráce   s   
parčíkem přiléhajícím k ulici Na Pankráci jsoucí osou celého Pankráce; moderním centrem čtvrti je 
náměstí Hrdinů tvořící dopravní střed jsouc vybaveno stanicí metra C Pražského povstání, přičemž 
v oblasti Pankráce jsou také stanice Vyšehrad a Pankrác; na náměstí Hrdinů dále jezdí tramvajová 
linka 18 a  autobusové 193 z dolních Nuslí  a  148 z Podolské vodárny na Kavčí Hory.  Nepříliš 
blahou dopravní stavbou je pro Pankrác  téměřdálnice 5. května, jež náměstí Hrdinů rozděluje na 
dvě části  a  oddělujíc  od něj  budovu  státního  zastupitelství,  s  ní  sousedící  areál  věznice a  také 
pankráckou  vozovnu, na cestě k níž tramvaj linky 18 vytváří skutečně vtipnou motanici,  již lze 
doporučit  pro radost z cesty samotné projet,  avšak poznamenám, že konečná zastávka  Vozovna 
Pankrác je od stanice metra vzdálena vzdušnou čarou sotva 250 metrů, ale tramvají dvě zastávky, 
přičemž  na  tu  mezilehlou  (jménem  Na  Veselí)  byste  pěšky  od  stanice  metra  asi  spíše  nešli. 
Významnou dopravní stavbou jižněji - u stanice metra  Pankrác - je  autobusové nádraží, jež bylo 
nahrazeno novějším nádražím Roztyly, kterému se budeme věnovat níže; dnes je AN Pankrác úplně 
zrušené. Nejzajímavější stavbou na Pankráci je kostel sv. Pankráce, jehož návštěvu lze doporučit a 
je ji možno spojit třeba i s procházkou na nedaleký  Vyšehrad. O jižní části Pankráce se hovoří v 
souvislosti se stavbou kontroverzních pražských mrakodrapů, zatímco na severu ukončuje Pankrác 
kongresové centrum, před nímž naleznete veřejně přístupnou terasu umožňující zajímavý výhled na 
Prahu.

Vydáme-li  se  z  Nuslí  Nuselskou  ulicí  k  jihu,  dostaneme  se  do  Michle,  jejíž  staré  centrum 
vyrostlo v údolí Botiče výše proti proudu; tento střed se nachází přibližně v místech křižovatky ulic 
Nuselské, Michelské a U plynárny. Na této křižovatce je také centrální michelská zastávka MHD 
Michelská; jezdí sem především tramvajová linka č.11 hlavně od stanice metra C I. P. Pavlova, dále 
zde  zastavují  autobusy,  z  nichž  výrazná  část  pokračuje  vzhůru  do  Horní  Michle.  Důležitou 
michelskou dopravní stavbou je rozlehlé odstavné nádraží Praha jih.

Prohlídku Michle je dobré začít právě v Horní Michli, jsoucí z zřejmě její nejzajímavější částí, 
především díky svému středu - v místě rozšíření ulice Baarovy, kde stojí kostelík Narození Panny 
Marie; sem můžete dojít třeba  od stanice metra Pankrác či Budějovická kolem vodárenské věže 
viditelné z Hanusovy ulice a při zvýšené pozornosti i ze silnice 5. května, přímo k ní se však dojít 
nedá. Od kostelíka pak můžete třeba sejít uličkou Na schodech, další zkratkou na Michelskou a po 
ní do Dolní Michle, kde se také najde pár zajímavostí - třeba  husitský kostelík na kraji ulice Ve 
vilách nebo Michelský dvůr (Michelská 7).

Stísněná za vyšehradskou skálou leží u pravého břehu Vltavy stará osada Podolí známá pro svou 
vodárnu, porodnici, či třeba zdejší plavecký bazén. V současné době katastr Podolí zahrnuje široké 
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zastavěné okolí, přičemž v některých částech se jedná o vilové čtvrti a místa s krásnými výhledy; 
Kavčí  Hory  budou  zmíněny  v  samostatném hesle  ihned  pod  tímto,  zatímco  nejvýznamnější  z 
nerozepsaných  jsou  bezesporu  Dvorce,  původně  osada  výše  proti  proudu  Vltavy,  odkud  byl 
nedávno zřízen  přívoz na smíchovskou stranu; i na Dvorcích je co k vidění, ale my se vrátíme k 
původnímu, historickému, Podolí. Zatímco dříve jedinou dopravu do Podolí znamenala cesta přes 
Vyšehrad,  a  hlavně  přívoz okolo  skály  spadávající  do  Vltavy,  v  dnešních  dnech  je  tato  skála 
prostoupena tunelem, jímž vede i tramvajová trať a dávné doby evokovalo jen obnovení přívozu od 
podolské vodárny na Výtoň během nedávné uzavírky tunelu; tento přívoz měl číslo X-21. Dopravní 
osou Podolí  je v současnosti  tramvajová trať na Modřany (od  metra B) a centrální  zastávka se 
jmenuje  Podolská vodárna; nachází se zde také příležitostné tramvajové obratiště - stejně jako na 
jen  dvě  zastávky vzdálených  Dvorcích;  na  Podolské  vodárně  také  s  vazbou na  tramvaj  začíná 
autobusová linka 148 kromě jiného ke stanici metra C Pražského povstání.

Dominantou Podolí a zároveň technickou památkou je zdejší vodárna, nedaleko od ní se pak - 
při uličce Pod Vyšehradem nachází - kostelík sv. Michaela Archanděla. Vyjít odtud můžete na jih - 
do  oblasti  Kavčích  Hor,  ale  i  na  sever  -  na  Vyšehrad,  kam  sice  vede  průchod  z  ulice  Pod 
Vyšehradem, ale také Podolské schody, z jejichž horní části se nabízí nádherný výhled; od těchto 
schodů se dostanete  přímo k  Táborské bráně,  ale  můžete  pokračovat  také kolem  kongresového 
centra ke stanici metra Vyšehrad.

Kavčí Hory jsou oblast vysoko nad Vltavou známá především díky studiím České televize; jsou 
součástí  Podolí.  Na zdejší  centrální  zastávce končí  autobusové linky 148 a 188, přičemž 148 v 
pracovní dny pokračuje až na Budějovickou; zatímco 188 zajišťuje zejména dálkové vazby, 148 je 
zdejší místní linkou spojující Kavčí Hory se stanicí metra C Pražského povstání a také se zastávkou 
na modřanské tramvajové trati Podolská vodárna. Historické památky Kavčí Hory asi nenabízejí, 
ale stojí za to podívat se do zeleně na jejich západní části, odkud se rozevírají moc pěkné výhledy; 
z těchto míst můžete sejít na sever - do centrální části Podolí -, ale i na jih, kde leží Dvorce a dále 
přes údolí vilová čtvrť nad Braníkem.

Krč bývala Horní a Dolní, ačkoliv dnes se to už téměř nepozná a jedná se vlastně o jednu velkou 
čtvrť, v jejíž severní části se rozkládá sídliště, zatímco jižněji má Krč zcela jiné ražení sousedíc zde 
kromě jiného s  Michelskými a  Kunratickými  lesy.  Polohu starého centra  Dolní  Krče naznačuje 
lokace ulice Dolnokrčské, ale také ul. Za obecním úřadem; v těchto místech se dnes křižují ulice V 
podzámčí, Branická a Na strži a stojí zde malý  husitský kostelík; odděleny od centra Dolní Krče 
Jižní spojkou se nachází také patrové nádraží a zámek uprostřed rozlehlého lesoparku.  Horní Krč 
ležela severovýchodněji, v okolí dnešní ulice Hornokrčské; oblast Horní Krče se váže především na 
zdejší stanici metra C Kačerov, o něco výše pak stojí stanice Budějovická, kam se sjíždí autobusová 
doprava  z  okolních  sídlišť.  Dolní  Krč obsluhují  autobusové  linky  121  a  192,  obě  k  metru 
Budějovická;  tyto  dvě  se  bez  společné  zastávky  kříží  na  centrální  křižovatce,  ovšem středové 
zastávky Nádraží Krč a Dolnokrčská jsou od sebe vzdáleny jen něco přes sto metrů, přičemž jejich 
spojnice vede přímo okolo již zmíněného kostelíka. Samostatnou kategorií je část Krče  jižně od 
železniční trati; dopravně orientovaná na Kačerov a zakončená fakultní Thomayerovou nemocnicí v 
těsném sousedství Kunratického lesa.

V samotné zástavbě Krče je třeba poukázat na  husitský kostelík přímo u centrální zastávky 
Dolnokrčská a nedaleko od zast. Nádraží Krč, výše pak lze poukázat na skrytý a moc zajímavý 
kostelík sv.  Františka z Assisi u uličky U Habrovky a uprostřed sídliště pak na celkem velký 
hřbitov přístupný  ze  severu  -  přímo  od zastávky Krčský hřbitov;  na  tomto  hřbitově  si  můžete 
prohlédnout pěknou kapličku. V Horní Krči nejsou s největší pravděpodobností žádné významnější 
zajímavosti, nejdůležitější a nejkrásnější památkou celé Krče je potom zámek uprostřed lesoparku 
kousek  za  železniční  stanicí;  k  zámku  se  dostanete  jednoduše  z  dolnokrčského  centra  kolem 
nádraží, zároveň však existuje podchod pod dálnicí od sokolovny (v sousedství starého obecního 
úřadu a zastávky Nad rybníky) a samozřejmě možnost cesty parkem z druhé strany - od autobusové 
zastávky  Michelský les. Zámek a Krč lze také navštívit na příjemné tranzitní trase, a sice podél 
Kunratického potoka, kudy vás povede cyklotrasa Újezd - Braník, na niž můžete nastoupit třeba v 
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Braníce a  od  zámku  dále  pokračovat  na  zastávku  Michelský  les  jsoucí  také  východištěm  do 
Kunratických lesů, neboť hned u ní se nachází rybník Labuť, na jehož zadní straně můžete narazit 
na rozcestník žluté turistické trasy.

Centrum  Braníka leží  při  Vltavě a  Kunratickém potoce,  jenž  se  zde  do  Vltavy vlévá;  jeho 
středem je  Branické náměstí hlouběji při toku Kunratického potoka. Hlavní dopravu do Braníka 
zajišťuje  tramvajová  trať  na  Modřany se  zastávkami  Přístaviště a  Pobřežní  cesta;  za  nimi  pak 
následuje zastávka  Nádraží  Braník,  kde dnes  končí  jen  tramvajová linka č.16,  ale  ještě  celkem 
nedávno tu byl úplný konec tratě, a proto zde naleznete veliké obratiště. Stejně jako obratiště, ani 
autobusové  stanoviště  u  nádraží  již  není,  čím  bývalo  -  začíná  tady  jen  několik  městských 
autobusových linek a  linka  253 sem zajíždí  dokonce  jen  ve  směru  ke  Smíchovskému nádraží; 
branická železniční stanice už také nemá minulý význam východiště vlaků  do oblasti  Posázaví, 
neboť většina z nich již opět jezdí až na hlavní nádraží. Železniční tratě jsou ovšem v jižní části 
Braníka dvě - na dolní je stanice Braník, horní se od ní odděluje již ve stanici Praha-Krč, na rozdíl 
od dolní je elektrifikovaná a u branického nádraží najíždí na most Inteligence směřujíc k  Velké 
Chuchli a dále na Beroun. Ačkoliv dlouhou osou dolní části Braníka je ulice Branická táhnoucí se 
od zastávky Přístaviště až do Dolní Krče, v centru je dnešní osovou komunikací ulice Ke Krči, na 
níž leží  zastávka s původním názvem  Ke Krči (dnes Branické nám.) jsoucí centrální  zastávkou 
Braníka;  jezdí  tudy  třeba  linka  192 na  metro  C  Budějovická,  ale  také  linky  přejíždějící 
Barrandovský most směřujíce ke stanici metra B Smíchovské nádraží. Horní část Braníka včetně 
rozlehlé  vilové  čtvrti  obsluhují  linky  124  a  205 k  Budějovické a  na  modřanskou  tramvaj s 
přestupem na zastávce Dvorce.

Na Branickém náměstí jsem nebyl, ale nejzajímavější památky Braníka asi budou trochu jinde; 
za hlavní bych označil kostel sv. Prokopa v zatáčce ulice Školní viditelný pěkně třeba z vyhlídek 
nad protějším břehem Vltavy. Dále zde u Jiskrovy ulice můžete vidět bývalý dominikánský dvůr, 
u  hlavní  ulice  Modřanské  stojí  pod  Branickými  skalami  evangelický  kostel;  zajímavé  jsou  i 
samotné Branické skály chráněné jako přírodní památka - dostanete se na ně z centrálního Braníka 
uličkou Stará cesta, od Dvorců pak uličkami vilové čtvrtě, nebo uličkou U pražských lomů; v jižní 
polovině přírodní památky můžete nad Branickými skalami narazit na vyhlídkovou plošinu, z níž 
se  nabízí  zajímavý výhled.  Mezi  Branickým a Dvoreckým údolím se rozkládá  vilová čtvrť se 
spoustou  zajímavých  objektů,  jejíž  návštěvu  můžete  příjemně  spojit  s  cestou  na  vyhlídku  nad 
Branickými  skalami;  na  jižních  svazích  branické  vilové  čtvrti  stojí  také  historické  usedlosti 
Zemanka (Na Zemance 2) a Ryšánka (K Ryšánce 18); pokud od Ryšánky půjdete na autobusovou 
zastávku U Statku, narazíte cestou při ulici K Ryšánce na malou kapličku. U ulice Vrbovy - kousek 
od zastávky  Ve Studeném - nachází se na svahu  hřbitov s  kapličkou,  kolem něhož vedou také 
schody na ulici Žalmanovu, z níž můžete dále pokračovat třeba do Jiráskovy čtvrtě. Oblast nádraží 
Praha-Braník je od zbytku zástavby trochu vzdálená; za pozornost zde však stojí branický pivovar 
a také most Inteligence, na nějž můžete vystoupit jižně od nádraží a přejít Vltavu k Malé Chuchli; 
tento most byl postaven v letech 1950-55 především lidmi, kteří by se mnohem spíš hodili na jeho 
projektování, vinou nekvalitního projektu přitom došlo k situaci, kdy na tomto mostě určeném pro 
dvoukolejnou trať nezbylo dost místa pro druhou kolej, a tak cesta po něm připomíná, jaký dopad 
může mít blbost na nepravém místě - půjdete-li přes most z Braníka k Chuchli, napravo můžete 
potkávat  velké  množství  nákladních  vlaků,  nalevo  však  jen  zeje  prázdnotou  jakési  koryto 
připravené pro kolej, jež sem nikdy nebude položena; tento most je asi krásný hlavně jako pomník 
konfliktu inteligence a hlouposti, ovšem zároveň jako celkem pěkná stavba - doporučuji jej přejít a 
také k němu zvednout oči při cestě po jednom z vltavských břehů.

Dojedeme-li tramvají ještě jednu zastávku za Nádraží Braník, vystoupíme na zastávce s názvem 
Černý kůň;  ta  se  nachází  přímo v centru  Hodkoviček a  přeševše lávku přes ulici  Modřanskou 
sejdeme rovnou ke  kapličce sv. Bartoloměje, jež je také nejvýznamnější historickou památkou v 
Hodkovičkách.  Hlavní  dopravu do  Hodkoviček  znamená právě  tato  tramvajová  trať od  stanice 
metra B s vestibulem na Palackého náměstí pokračující dále na Modřany.

Návštěvník Hodkoviček zřejmě nejvíce ocení kapličku a od ní se asi vydá ulicí V Hodkovičkách 
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do klidné domkové čtvrti, již můžete určitě projít i do větší hloubky; ulice V Hodkovičkách končí 
na ulici Údolní jsoucí údolní osou Jiráskovy čtvrti (jezdí tudy BUS linka 106 z Braníka na Kačerov 
a dále  na Kavkazskou), do níž vstoupíte pouhým přejitím ulice Údolní, neboť ihned za ní začíná 
ulice Psohlavců, podle níž se jmenuje i zdejší zastávka. Jiráskova čtvrť má podobný charakter jako 
horní část Hodkoviček a zdejší ulice jsou pojmenovány hlavně podle hrdinů knih Aloise Jiráska, 
pročež zde nejen vášniví čtenáři mohou vzpomínat na tohoto úžasného literáta. Z Jiráskovy čtvrtě 
lze mimo jiné sejít třeba k výše zmíněnému branickému hřbitovu nad Vrbovou ulicí a skončit na 
zastávce Ve studeném, nebo podejít železniční trať a dálnicoidní silnici Jižní spojku k cyklostezce 
podle toku Kunratického potoka.

Pokračujeme-li  stále  k  jihu  tramvajovou  tratí  od  Palackého  náměstí,  musíme  se  bezesporu 
konečně dostat  do  Modřan.  Zatímco dnes se jádrem oblasti  starých Modřan zdá být  Obchodní 
náměstí při  tramvajové  zastávce  Nádraží  Modřany,  v  minulosti  byl  hřbitovní  kostel nad  tímto 
náměstím spíše na severním okraji zástavby. Centrem, a to i dopravním, dnešních modřan je spíše 
bezejmenná  oblast  křižovatky  Kolarovovy  a  ul.  Československého  exilu,  neboť  obě  jsou 
dopravními  osami  Modřan;  na  této  křižovatce  se  nachází  zastávka  MHD Poliklinika  Modřany. 
Hlavní dopravní spojení pro Modřany samozřejmě znamená ona již mnohokrát zmíněná tramvajová 
trať  od  centra,  kde  na  ni  lze  nastoupit  především  na  zastávce  Palackého  náměstí příslušné  k 
vestibulu stanice metra B Karlovo náměstí - tato trať vede podél Modřanské ulice až k Obchodnímu 
náměstí a železniční zastávce, kde Modřanská končí a trať oddálivší se od ní najíždí stáčejíc se k 
východu na most přes Komořanskou (směřující dále k jihu) do ulice Kolarovovy, jejímž středem a 
napravo od níž vede přímo až k zastávce  Sídliště Modřany, kde se nachází výstupní, avšak trať 
pokračuje ještě několik set metrů dále na obratiště Levského, v němž však naleznete pouze nástupní 
tramvajovou zastávku,  avšak autobusy pokračující  na Libuš  zde staví  obousměrně;  na zastávce 
Poliklinika Modřany se tato trať kříží s autobusovými linkami vedenými po ulici Československého 
exilu, z níž mnohé odbočují doprava a obsluhujíce severovýchodní části Modřan směřují ke stanici 
metra  C  Kačerov a  také  A Želivského,  zatímco  BUS  253 pokračuje  na  Braník a  dále  přes 
Barrandovský most  ke smíchovskému nádraží  se  stanicí  metra  B. Ač by to  nikdo soudný snad 
nemohl předpokládat, začínjí v Modřanech, a sice na zastávce Belárie, příměstské autobusové linky 
341 a 342 nahradivší původní linky z BUS nádraží Roztyly, samozřejmě k malé radosti obyvatel 
dotčených  obcí;  nyní  už  tyto  linky  projíždějí  kolem  Obchodního  náměstí  po  obchvatu  podél 
tramvajové trati a autobusová zastávka Nádraží Modřany se přiblížila tramvaji i železnici; není zde 
bez zajímavosti, že dnešní zastávka Obchodní náměstí určená již jen linkám pokračujícím do ulice 
K Vltavě, je pouze přejmenovanou částí zastávky Nádraží Modřany potom, co byl postaven obchvat 
a na něm zřízeny dnešní zastávky Nádr. Modřany. Při zastávce tramvaje, jak zřejmo i řečeno, se 
tady nachází  železniční zastávka Praha-Modřany zastávka na trati  k Čerčanům a Dobříši, jižněji 
odtud pak leží železniční stanice Praha-Modřany, jež už dneska slouží jen jako nákladové nádraží, 
tedy aspoň snad - pokud vůbec slouží.

Jakkoliv jsou Modřany velké, jedinou historickou památkou v nich bude asi kostel Nanebevzetí 
P. Marie nad centrální zastávkou Nádraží Modřany, viditelný zejména za zvýšené průhlednosti (na 
podzim a v zimě) také z tramvaje. Hlavně však Modřany sousedí s přírodním parkem Modřanská 
rokle  -  Cholupice a  v  rámci  ní  s  přírodní  památkou  Modřanská  rokle umožňující  nádherné 
procházky,  přitom  vstup  do  ní  vede  přímo  od  tramvajové  a  autobusové  zastávky  Poliklinika 
Modřany, a to z jižní strany podchodu pod Kolarovovou ulicí a tramvajovou tratí se zastávkami; 
vyjít z Modřanské rokle můžete na sever nejdříve údolím odbočujícím od hlavní rokle k severu a 
stáčejícím se vpravo, z koncové části tohoto údolí vede pěšinka ke straré skládce, kde narazíte na 
staré zapomenuté schody a podél oplocení skládky dojdete na Kolarovovu, po níž davše se vlevo se 
dostanete k zastávce Levského na začátku tramvajové tratě; za přehradou se dostanete do blízkosti 
Libuše a zde můžete vyjít buď doleva k zastávce  Sídliště Libuš, nebo přímou cestou  hlouběji do 
Libuše; pokud byste se dali u přehrady doprava, můžete dojít do Cholupice, nebo do chatové osady 
Cholupický Vrch a když odbočíte vpravo o trošku později, dovede vás cesta do písnické ulice Ke 
březině, jíž můžete projít na stejnojmennou autobusovou zastávku. Přírodu okolo Modřan naleznete 
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i na severní straně, a to konkrétně údolí Zátiší vytvořené Zátišským potokem; z Modřan tam vede 
ulice V lučinách od zastávky  Zátišská,  ve Lhotce odbočuje přístupová cesta  z  ulice  Ve Lhotce 
nedaleko  zast.  Sídl.  Lhotka,  z  Hodkoviček sem  přichází  ulice  V  mokřinách  a  od  sídliště 
Novodvorská ulice Na dlouhé mezi. Pokud byste snad v okolí Modřan chtěli navštívit ještě nějakou 
méně známou část zeleně, vydejte se stezkou podél  Lhoteckého potoka rozdělujícího modřanské 
sídliště na dvě části; po skončení tohoto lesoparčíku můžete pokračovat k obratišti  Levského, ale 
zajímavější možná bude jít Lhoteckým lesem do Kamýka, kde můžete skončit na zastávce Cílkova, 
nebo Lhotecký les.

Východně od Modřan leží čtvrť jménem Libuš. Jedná se také o starou vesnici a ačkoliv je oproti 
Modřanům  zvětšena  nepoměrně  méně,  bylo  zde  také  vytvořeno  pořádné  sídliště  obsluhované 
zejména  linkou  215.  Centrum Libuše  je  však  klidnější;  centrální  zastávka  se  jmenuje  Libuš a 
orientována je k metru C Kačerov, ze zastávek Jirčanská a U libušské sokolovny se můžete dostat i 
na metro B Smíchovské nádraží.

V Libuši na návsi najdete tak možná malou zvoničku, a proto se její návštěva hodí nejlépe při 
vycházce do sousední Modřanské rokle.

Kamýk je čtvrť zvětšiny sídlištní stojící při lese, přičemž na historických mapách naleznete pod 
názvem Kamýk opravdu jen les severovýchodně od Modřan - v sousedství Lhotky a Nových Dvorů. 
Kamýk je dopravně obsloužen prostřednictvím zastávek Lhotecký les a  Cílkova, tedy linkami  po 
ulicích Durychově a  U Kamýku s orientací  k  metru C Kačerov,  ale také  přes Novodvorskou a 
Braník k metru B Smíchovské nádraží.

Kamýk navštívíte  asi  jen při  potulce v oblasti  Lhotky a  Nových Dvorů,  vyjít  odtud můžete 
například do Kamýckého lesa, ale třeba také kousek sídlištěm k zastávce Sídliště Lhotka a dále do 
již u Modřan zmíněného Zátiší.

V dnešním centru čtvrti  Lhotka stojí  moderní kostel P. Marie Královny míru, u něhož začíná 
ulička Ve Lhotce směřující do jejího historického středu. Doprava Lhotky je orientována k metru B 
Smíchovské nádraží a C Kačerov; centrální zastávkou je Lhotka (přímo u kostela).

Největší lhoteckou zajímavostí je kostel Panny Marie Královny míru, od nějž můžete uličkou 
Ve Lhotce dojít do míst původního centra Lhotky, kde ve stínu paneláků stojí malá  kaplička sv. 
Petra a Pavla.

Nové Dvory jsou dnes zcela obklopeny městskou zástavbou; dostanete se sem mnoha autobusy 
od stanice metra C Kačerov. Přímo u  okružní křižovatky Durychovy a Novodvorské stojí  Nový 
dvůr, dnes pěkně opravený.

Zelené  Domky bývaly  osadou  severně  od  Kunratic,  dnes  se  jedná  o  nejsevernější  výspu 
Kunratic.  Jezdí  sem  městské  autobusové  linky od  metra  C Kačerov a  několik  přímětských  od 
Budějovické, na nedaleké zastávce Mikrobiologický ústav končí linka 193 z Budějovické a dále z 
Nuslí (Náměstí Bratří Synků). Osada je nejvýznamnější jako východiště na  zříceninu Nový hrad 
(viz  následující  heslo),  začíná zde tam vedoucí  modrá turistická značka,  za  východiště  se  však 
kromě zastávky Zelené domky hodí i zastávka MBÚ.

Zřícenina  Nový  hrad tkví  vysoko  nad  údolím  Kunratického  potoka v  přírodní  památce 
pojmenované  právě  Údolí  Kunratického  potoka;  tímto  statutem chrání  část  Kunratických  lesů, 
lesního celku uprostřed mezi pražskými silnicemi a dálnicemi, na jihu sousedícího s Kunraticemi. 
Hrad byl postaven v l.1410-12 králem Václavem IV., který zde r.1419 zemřel, již v r.1421 však byl 
hrad dobyt a zničen husitským vojskem. Dodnes zde zůstaly zbytky kamenných zdí. Dostanete se 
sem nejlépe po  modré turistické značce, která vás může přivést z nejbližších zastávek MHD na 
okraji Zelených Domků; zde se nabízí zastávka  Mikrobiologický ústav, z níž musíte na modrou 
dojít jistý kousek neznačenou cestou a také zastávka  Zelené Domky, kde modrá začíná; v údolí 
přímo pod hradem se modrá  křižuje  se  žlutou  značkou vedoucí  údolím Kunratiského potoka z 
Kunratic k rybníku Labuť a dále lesem ke stanici metra Roztyly, při cestě po ní si také lze na hrádek 
zajít; největší komplikací však zřejmě bude naprosto nepochopitelné přeložení modré značky, kdy z 
rozcestí se žlutou vede tato nejprve kousek vpravo údolím spolu se žlutou vyhýbajíc se Novému 
hradu; s jistou pozorností a vědomím o tomto stavu by však mělo být celkem dobře možné najít 
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cestu stoupající z rozcestí prudce nahoru po starých značkách ke hradu; dále pak pokračujte po 
ostrohu, na nějž se kousek za hradem modrá přeci jen dostane pokračujíc dále po své původní trase 
na Roztyly.  Poblíž  Nového hradu -  kousek po proudu potoka po žluté  -  se nachází  ještě  jeden 
zajímavý objekt, a sice mini ZOO, u které začíná dříve polookružní zelená, dnes ukončená již na 
rozcestí u Velkého altánu, pročež neuzavírající svoji původně okružní část.

Tím jediným, co zbylo ze starého Chodova, je okrouhlá vodní tvrz poblíž podle ní pojmenované 
autobusové zastávky; ještě hůře na tom jsou sousední  Litochleby, na jejichž někdejší existenci již 
upomíná snad jen pojmenování centrálního náměstí Jižního Města - ono veliké kruhové  náměstí 
totiž slove Litochlebské. Celé tyto obce spolu se sousedními Háji padly za oběť výstavbě sídlištního 
celku  Jižní Město, s jehož vybudováním souvisela i stavba  trasy metra (dnes C) z Florence a její 
prodloužení  z  Kačerova  na  Háje,  kde  tato  končí  dodnes.  Trasa  C  metra  se  stanicemi  Chodov, 
Opatov a Háje je dopravní páteří Jižního Města, zbytek sídliště obsluhuje síť autobusových linek.

Směrem od tvrze k metru Chodov a také jihovýchodním směrem - k metru Opatov - se rozkládá 
velká  oblast  starší  zástavby,  jíž  můžete  dojít  právě  k  chodovské tvrzi ze  13.stol.,  dnes  krásně 
opravené, ale i ke kostelu sv. Františka z Assisi, u něhož jsem však ještě nebyl. Poslední část trochu 
zajímavého prostředí uprostřed jihoměstských sídlišť naleznete v  parku mezi stanicemi Opatov a 
Háje.

Východní část Jižního Města nese ode dávna název  Háje; právě tak se totiž jmenovala zdejší 
osada, tenkrát jen malá víska v pustině. Z této vesnice zde do dneška zůstala jenom malá kaplička, o 
níž snad všechny mapy svorně mlčí, snad se mi tedy podaří vzpomenout přesně na její polohu - tedy 
myslím,  že  tato  významná malá  památka  uprostřed  největšího  pražského  sídliště  stojí  skryta  u 
křižovatky ulic Starobylé a U rybářství - nachází se nedaleko cca 600 m od konečné stanice metra C 
Háje.  Jediné stanoviště příměstských autobusů na Jižním Městě bývalo donedávna na  Opatově, 
ovšem dnes je vše jinak, a sice po kontroverzním přesměrování sem autobusových linek ve směru 
od  Říčan,  jež  předtím jezdily  ke  stanici  metra  A Depo Hostivař,  což  přesun trochu  usnadnilo, 
protože Depo Hostivař není nejlépe dopravně dostupné; hlavním uváděným důvodem byly zácpy na 
ulicích Přátelství a Kutnohorské, nevýhodou převedení linek na Háje je však již dnešní přetíženost 
metra C, a hlavně přetíženost přestupních uzlů na další linky v centru (jimiž jsou téměř výhradně I. 
P. Pavlova na tramvaje a Museum a Florenc na další trasy metra), kdy trasa metra C se na rozdíl od 
A centra pouze tkne, a kvůli tomu ještě více potřebuje přestupy; přitom odklon linek ze zmíněných 
problematických ulic mohl být uskutečněn i jejich přesměrováním na metro A Skalka, kam jezdily 
před postavením stanice Depo Hostivař, ovšem nyní by tam byly vedeny kratší a volnější cestou 
ulicemi  Podleskou,  F.  Diviše,  Hornoměcholupskou (kde by mohly stavět  přímo u dnes  celkem 
špatně dostupné základní školy), Švehlovou a Na padesátém; v případě touhy po dalších úsporách 
by tyto linky mohly nahradit některé spoje l.154.

Na Hájích je jistě nejzajímavější již zmíněná kaplička, dále jsou tady pozuruhodné dva nejvyšší 
paneláky stojící severozápaně od metra jsouce v nejvyšším patře toho nižšího spojeny přechodovou 
lávkou. Za zajímavost lze také považovat zdejší školy: modrá škola je celkem známá, neboť kolem 
ní vede stejnojmenná ulice, a především je u ní stejnojmenná autobusová zastávka; o něco jižněji, 
při ulici K Milíčovu, stojí červená škola. Právě kolem této můžete dojít ke dvoru Milíčov a od něj 
dále do  přírodní památky Milíčovský les a rybníky, součásti  přírodního parku Botič - Milíčov. S 
dalším  přírodním parkem Háje sousedí na druhé straně, a sice s tím pojmenovaným  Hostivař -  
Záběhlice,  jehož  součástí  je  vodní  nádrž  Hostivař,  k  níž  to  můžete  z  Hájů  vzít  krásně  kolem 
kapličky.

Podíváte-li se na nějakou ani ne moc starou mapu, nenajdete v místech, kde dnes stojí Spořilov, 
lautr nic. Spatříte tam pouze samoty zvané Horní a Dolní Roztyly a kousek od nich podobně velkou 
osadu  Chodovec, či tenkrát spíše  Bergwerk. Až později začala být budována klidná vilová čtvrť 
Spořilov, jejímž středem je Roztylské náměstí; bohužel je Spořilov, ve většině území naštěstí stále 
klidný, obklopen ze všech stran dálnicemi - Jižní spojkou, 5. května a Spořilovskou spojující obě 
dříve zmíněné. Východně od vilové čtvrti stojí  spořilovské sídliště, jemuž se však dále nebudeme 
příliš  hluboce  věnovat;  v  porovnání  se  starším Spořilovem je  totiž  zcela  nezajímavé.  Původně 
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znamenala hlavní dopravu do Spořilova tramvajová trať ukončená na jeho severovýchodním okraji, 
avšak  její  konečná  byla  se  stavbou  Jižní  spojky  a  Spořilovské  autostrády  přesunuta  o  kus 
severovýchodněji - na okraj sídliště; někdejší Bratislavské náměstí, kde původně byla, už na žádné 
aktuální mapě nenajdete. Do  sídliště Spořilov jezdí kromě  tramvajové linky 11 od metra C I. P. 
Pavlova také dálkové autobusové linky - zejména 136 - a linky k dalším stanicím metra C - zejména 
Roztylám; vilovou čtvrtí projíždí také několik autobusových linek, a sice k metru C Budějovická a 
Kačerov -  linka  118 vedená Hlavní ulicí má centrální zastávku  Roztylské náměstí,  ostatní linky 
staví v dolní části náměstí - na zastávce jménem Severozápadní. Vystoupit zde můžete na jedné z 
těchto zastávek, také je možné přijet tramvají či dálkovým autobusem na zastávku Spořilov, nebo 
využít lávku přes dálnici od stanice metra Roztyly.

Roztylskému náměstí  dominuje  kostel  sv.  Anežky  České stojící  v  jeho  horní  části  přímo u 
zastávky linky 118. Jednou z dalších spořilovských zajímavostí jsou  názvy zdejších ulic, přičemž 
centrem vilové čtvrti je ono rozlehlé Roztylské náměstí a jejími hlavními osami ulice Hlavní, Boční 
I a Boční II, z nichž první prochází Roztylským náměstím pod kostelem a další dvě z něj vycházejí 
šikmo ve  směrech  východním a  jižním;  od  kostela  přibližně  k  východu a  na  opačné  straně  k 
jihozápadu vycházejí Roztylské sady - dvě větve odpočinkové zelené promenády. Ostatní ulice mají 
základní názvy Severozápadní, Severovýchodní, Jihozápadní, Jihovýchodní, Jižní a Severní, k nimž 
se připojuje ještě římské rozlišovací číslo; můžete se zde toulat skutečně dlouhou dobu a vyhledávat 
různé drobné zajímavosti, protože se jedná o příjemnou čtvrť vhodnou k odpolednímu odpočinku. 
Kromě Roztylského náměstí při tom můžete narazit ještě na půlkruhové náměstí Východní a od něj 
k  západu  jdoucí  náměstí  Jižní.  Další  pozurohodností  je  třeba  ulice,  jejíž  číslo  bude  nejspíš  s 
přehledem  nejvyšší  v  republice;  ačkoliv  se  jedná  o  zachou  okrajovou  uličku  blízko  dálniční 
křižovatky,  možná  ji  právě  díky  tomuto  prvenství  procházejíce  se  Spořilovem  nevynecháte  - 
jmenuje se  Jižní XVII. Jen několik ulic zde má názvy vytvořené odlišně od zmíněného systému; 
některé  z  nich  naznačují  důvod  takové  odlišnosti,  a  to  zejména  v  případě  malých  uliček 
pojměnovaných Zapomenutá a Vestavěná.

Název Horní Roztyly poukazuje na někdejší existenci Dolních Roztyl; zatímco však z Horních 
Roztyl nezbylo do dnešních dob skoro nic, Dolní Roztyly se nedochovaly vůbec a ani název už 
nikomu  nic  moc  neřekne;  jediný  fakt  naznačující  polohu  Dolních  Roztyl  je  výše  zmíněné 
názvosloví spořilovské, kdy tamní centrální náměstí slove Roztylské, jakož i centrální sady jsou tu 
Roztylskými  zvány  -  Dolní  Roztyly  se  nacházely  severozápadně  od  Roztylského  náměstí.  Na 
Horních Roztylách je nejvýznamnější  stanice metra C a k ní přilehlé  autobusové nádraží - právě 
kvůli němu zde byla stanice metra postavena a pak hanlivě nazývána stanicí pro zajíce a všelijak 
podobně; nesporně vysoký je i turistický význam stanice Roztyly, neboť se tato nachází v těsném 
sousedství  Kunratického lesa a začínají u ní  modrá a  žlutá turistická značka. Zdejší autobusové 
nádraží mělo obrovský význam, na nějž dnes upomínají i sešlé zastávky umístěné až na hlavní ulici 
Ryšavého; v nedávné době však vytíženost tohoto nádraží výrazně klesla, a to nejen proto, že po 
vzniku PID bylo mnoho linek přesunuto o dvě stanice k centru - na Budějovickou, ale také zcela 
nelogicky na modřanskou zastávku Belárie nejezdíce vůbec na metro; bohužel je těmito změnami 
pouze zesílena zřejmost úbytku počtu spojů a linek, potom již na Roztylách zbylo jenom pár středně 
vytížených stání a oproti někdejšímu významu roztylského autobusáku odtud odjíždějí autobusy už 
jen do několika málo směrů, z nichž nejvýznamnější je směr na Benešov. Z Hor. Roztyl, jak již výše 
řečeno, je možné vyrazit do Kunratického lesa, ale také přes dálnici na Spořilov.

Kateřinky jsou součástí Prahy-Újezda, ale místní úřad byl přesunut sem. Obsluhují je autobusy 
od metra C Opatov, bohužel však byla zrušena městská linka, a tak sem jezdí pouze  příměstské 
pokračující  na Průhonice, a ty jsou velmi často dosti narvané. Kateřinky sousedí s  Milíčovským 
lesem,  kam vede  zelená turistická značka začínající  na hlavní ulici  Formanské na začátku ulice 
Milíčovské; od centra se k ní nějlépe dojde ze zastávky Kateřinky, použitelná pro cestu do lesa je 
také zastávka Ke smrčině.

Mezi poli jižně od sídliště Jižní Město leží Šeberov. Dojedete sem autobusem od stanice metra C 
Opatov.
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V  sousedství  Šeberova  se  nachází  rybniční  oblast,  částečně  chráněná  přírodní  památkou 
Hrnčířské louky;  zdejší rybníky leží na větvích  Kunratického potoka,  přičemž největší z nich je 
Šeberák, v němž se všechny pramenné větve tohoto potoka stékají.

Jižně od Libuše, na okraji Prahy, se v  přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice nachází 
osada Písnice. Jezdí sem autobusy především od metra C Kačerov.

Z Písnice je možné příjemně vyrazit k  Cholupické bažantnici, ale i ulicí  Ke březině (třeba ze 
stejnojmenné zastávky) do Modřanské rokle, neboť právě z Písnice teče jeden z přítoků Libušského 
potoka a právě odtud můžete Modřanskou roklí urazit největší vzdálenost.

Uprostřed přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice leží ves Cholupice, součást to Prahy 
4. Doprava do ní je bohužel pěkně na draka, neboť sem jezdí jen  autobusová linka 173 posílená 
příměstskými linkami 341 a 342 z Modřan -  ani jedna z nich nenavazuje  na metro,  ale  jen na 
tramvaj nejlépe v zastávce Modřanská škola, při cestě zpět lze dnes příjemně přestoupit i na Nádraží 
Modřany; další přestupní vazba se nachází při osadě  Na Beránku na samém okraji Modřan, kde 
začínají linky 139 na Kačerov a 253 na Smíchovské nádraží. Zájem napojit Cholupici na metro C je 
ze strany povolaných hlav nulový.

Jižně  od  Cholupice  probíhá  výstavba  jižního  městského  dálničního  obchvatu,  i  po  jejím 
dokončení  však  snad  bude  návštěva  okolí  Cholupice  příjemná.  Nejzajímavější  je  zde  jistě  na 
jihovýchodní straně přírodní památka Cholupická bažantnice, dále je možné vyrazit k severu - do 
Modřanské rokle, ale také cestou na západ - k  točenskému letišti, kolem něhož vedou turistické 
značky  žlutá a  stará  zelená;  žlutá  také  prochází  přes  chatovou  osadu  Cholupický  vrch se 
stejnojmennou autobusovou zastávkou.

Osada  Na  Beránku leží  jižně  od  Modřan;  lépe  řečeno  -  je  jejich  nejjižnější  částí. 
Nejvýznamnější  je  zde velké  autobusové obratiště,  kde končí  významné modřanské  autobusové 
linky 139 od metra C Kačerov a 253 z metra B Smíchovské nádraží, kromě nich sem také přijíždí 
noční linka 510 a projíždějí tudy autobusové linky 173, 341 a 342, z nichž lze přestoupit na denní 
výše jmenované. Ani pro turistiku tato zastávka zdaleka není bez významu; přestože zde začínavší 
žlutá  značka byla  zcela  nelogicky  přemístěna  na  sousední  zastávku  Pavelkova,  je  lepší  coby 
východiště využít právě zastávku Na Beránku, z níž půjdete prostě kousek po silnici a pak lesní 
uličkou Do Lipin. Rovnou do osady na  Cholupickém vrchu můžete přijít  také zkratkou silniční 
serpentýny začínající přímo u obratiště.

Komořany jsou východištěm na turistické značené trasy  přírodního parku Modřanská rokle -  
Cholupice, v jehož sousedství leží, samy však také nabízejí jisté zajímavosti. Na zdejší centrální 
zastávku jezdí autobusové linky 165 a 205 od tramvajové zastávky Nádraží Modřany; linka 165 je 
tradiční  jižní  tangenciální  dálkovou linkou,  zatímco  205 zajišťuje  přímé a  pohodlné spojení  na 
metro C Kačerov. U Komořan je také železniční zastávka na trati ke Vranému nad Vltavou.

Nejvýznamnější památkou Komořan je jistě zdejší  zámek v jihozápadní části vsi - při ulici Na 
Šabatce; přímo u něj jsem nebyl, ale je také krásně viditelný z opačného břehu Vltavy, kromě jiného 
při jízdě autobusem po Strakonické silnici; v zámku sídlí Český hydrometeorologický ústav a je 
pěkně opravený. Ze zdejší centrální zastávky vycházely do přilehlého přírodního parku tři turistické 
značené  trasy -  červená,  zelená  a  žlutá.  Červená byla  ovšem zrušena  a  v  celé  trase  do  Točné 
nahrazena  přeloženou  zelenou.  Žlutá jde  k  točenskému  letišti  a  dále  přes  Cholupický  vrch  na 
Beránek. Stará zelená vedla na sever a z nedalekého parkoviště do údolí Severního Komořanského 
potoka, nazývaného též v některých mapách pro přehlednost potokem Cholupickým; podél tohoto 
toku šla až k letišti Točná pěknou a stále bez problémů průchodnou stezkou, bohužel další cesta do 
Točné byla přetnuta stavbou dálnice a asi proto zde byla zelená zrušena z Točné až do Komořan a 
převedena na někdejší trasu červené; nezbývá než doufat,  že po dostavbě dálnice se zde zelená 
značka vrátí do své původní trasy.

Statek Nouzov stojí v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice mezi Komořany a Točnou 
přímo u trasy někdejší červené značky, dnes přeznačené na zeleno.

Okrajová část Prahy Točná je turistickým východištěm do keltského hradiště Závist, konkrétně 
do  Břežanského  údolí,  a  především  na  vrchol  Šance.  Sbíhají  se  tu  trasy  přírodního  parku 
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Modřanská rokle  -  Cholupice,  jehož je Točná součástí  a  jenž zahrnuje  i  pražskou část  hradiště 
Závist. Na zdejší centrální  náměstí Antonína Pecáka jezdí stejné linky jako do Cholupice -  173 a 
dvě příměstské od modřanské tramvaje.

V Točné najdeme jen zvoničku na návsi (nám. A. Pecáka), z níž můžeme vyrazit po značkách 
přes  oppidum Závist k  železniční stanici Praha-Zbraslav, ale také sem (či odtud) lze jít po jiných 
značkách z Komořan.

Nerozepsaná hesla: Tyršova Čtvrť; Tylova Čtvrť; Paběnice; Újezd; Hrnčíře; Kunratice

kostel sv. Pankráce na Pankráci (0)

(1)  (2) 
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(3)  (4) 

(5)  (6) 

(7)  (8) 
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(9)  (10) 

(11)  (12) 

(13)  (14) 

(15)  (16) 
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(17) 

(1) - Podolí - kostelík sv. Archanděla Michaela
(2) - Braník - evangelický kostel
(3) - Braník - kostel sv. Prokopa
(4) - pohled na komořanský zámek z protějšího břehu Vltavy
(5) - Nový hrad
(6) - Dolní Krč - husitský kostel
(7) - Lhotka - kostel P. Marie Královny míru
(8) - Hodkovičky - kaple sv. Bartoloměje
(9) - pohled z Kavčích hor na Děvín a Zlíchov
(10) - Spořilov - kostel sv. Anežky České
(11) - Modřany - kostel Nanebevzetí P. Marie
(12) - Michle - kostel Narození P. Marie
(13) - Michle - vodárenská věž
(14) - Komořany - zámek
(15) - Modřany - nádraží
(16) - Chodov - kostel
(17) - Chodov - tvrz

Praha 5
5. obvod pražský se zahrnuje celou jihozápadní část města; kromě centrálních obvodů Praha 1 a 

2 sousedí pouze na severu s obvodem 6. a na východě se 4.; jeho východní hranici tvoří v celé délce 
řeka Vltava, vyjma okolí zbraslavského nádraží, kde Praha 5 zasahuje i na pravý břeh. Dopravní 
osou Prahy 5 je jihozápadní část trasy metra B.

Územím Prahy 5 protéká druhá největší  pražská  řeka Berounka vlévajíc  se  zleva do  Vltavy, 
kromě těchto dvou řek zde nalezneme několik potoků vytvářejících údolí hluboce se zařezávající do 
jinak vysoko položeného území 5. obvodu - nejsevernějším z těchto údolí je Motolské vybíhající ze 
samotného centra Smíchova, jižněji se nacházejí známá údolí Prokopské a Dalejské a od Berounky 
spolu s Radotínským potokem vychází údolí Radotínské. Vzhledem k přírodním hodnotám Prahy 5 
nachází  se zde mnoho chráněných území,  do oblasti  Radotína pak dokonce zasahuje  chráněná 
krajinná oblast  Český kras;  přírodní parky zde najdete hnedle tři:  Košíře - Motol,  Prokopské a 
Dalejské údolí a Radotínské údolí - Chuchelský háj. Aby toho nebylo málo, nachází se na Praze 5 i 
nejvyšší kóta celého města, a sice Kopanina vypínající se nad okolí do výšky 392,2m n.m.; více o 
tomto místě se dozvíte pod heslem Třebonice.

Vzhledem k tomuto lze očekávat, že Praha 5 nabídne zájemcům i zajímavé značené trasy - ty 
jsou  vázány  především  na  přírodní  parky;  první  jmenovanou  bude  izolovaná  žlutá  značka 
lesoparkem Cibulka vedoucí z autousové zastávky Průchova mezi tramvajové zastávky Vozovna 
Motol a Hotel Golf; značky procházející přírodním parkem Prokopské a Dalejské údolí vycházejí z 
Jinonic a Hlubočep, kdy zelená vede do Řeporyj, kam od metra Stodůlky přichází modrá, po níž lze 
pokračovat přes Ořech k Třebotovu, tedy ven z města, zatímco modrá opouští Dalejské údolí u 
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železniční zastávky Praha-Holyně vedouc přes Slivenec do přírodního parku Radotínské údolí a 
Chuchelský  háj,  konkrétně  do  Velké  Chuchle,  kde  sama  končí,  avšak  zároveň  začíná  žlutá 
Chuchelským hájem do Malé Chuchle; ve Slivenci pak začíná červená do Radotínského údolí a jím 
do Chotče, kde na ni již navazují mimopražské značené trasy; Prokopským údolím prochází ještě 
žlutá  značka,  vedoucí  od  metra  Jinonice  na  Barrandov;  nejjižnějším  pražským  východištěm 
turistických značek jsou zbraslavské Baně, kde začíná červená brdská hřebenovka; na Zbraslavi je 
však také neúplné východiště (7 značených směrů), a sice u nádraží; o značkách vedených odtud se 
dočtete na konci kapitoly.

Centrální  čtvrtí  Prahy  5  je  Smíchov a  centrem  jeho  je  dnes  křižovatka  Anděl s  centrální 
zastávkou, významnou tramvajovou křižovatkou a stanicí  metra trasy B, jež, jak již jsme řekli, je 
dopravní  osou  obvodu  Praha  5.  Skutečným centrem Smíchova  je  však  dopravně  nevýznamné 
náměstí  14.  října s  krásným  kostelem  sv.  Václava,  Národním  domem  na  Smíchově,  budovou 
obvodního úřadu a dalšími objekty; Smíchov ovšem patří k největším pražským čtvrtím rozkládaje 
se podél řeky Vltavy na sever i na jih, v západním směru na celých severních svazích Motolského 
údolí, na jihozápadě v ohromné ploše vysoko nad centrem (oblast Malvazinek) a dále také v oblasti 
Dívčích hradů; každá ze jmenovaných částí Smíchova má svůj nenapodobitelný charakter, a tak se 
všem budeme věnovat do jisté míry samostatně.

Dopravním centrem Smíchova je tedy stanice metra Anděl s přilehlou tramvajovou křižovatkou; 
Anděl  ale  vytváří  dopravní  celek  se  sousední  zastávkou  (a  vestibulem téže  stanice  metra)  Na 
Knížecí, jsoucí pro změnu významnou pro autobusovou dopravu, neboť se zde nachází  stanoviště 
jak městských tak vnějších autobusových linek; bohužel původní autobusové stanoviště pro vnější 
dopravu bylo snad u příležitosti prodloužení metra B na Nové Butovice zrušeno a předěláno na 
parkoviště,  zatímco  autobusová  stání  byla  přemístěna  do  jižní  části  městského  stanoviště  a  na 
přilehlé ulice; ještě nedávno bylo zdejší vnějškové stanoviště vpravdě upadlé, dokonce jenom pár 
linek zde mělo nejen nástupní, ale i výstupní zastávku, neboť výstup se konával u stanice metra 
Smíchovské nádraží; po dostavbě Dobříšské ulice a Zlíchovského tunelu a následné době nutné, aby 
si pověření výhodnosti tohoto faktu všimli, bylo stanoviště Na Knížecí trochu přeorganizováno a 
všechny linky zde nyní začínají i končí přijíždějíce obyčejně právě Dobříšskou ulicí.  Snad ještě 
významnějším stanovištěm městské i příměstské dopravy, ovšem bez většího významu pro samotný 
Smíchov, je Smíchovské nádraží; u stanice metra následující po Andělu se zde nachází zastávka na 
tramvajové trati k Barrandovu s obratištěm, dvě velká autobusová obratiště, z nichž jedno je určeno 
městské a druhé zejména příměstské dopravě, přičemž tato dvě obratiště vlastně tvoří dvě částečně 
izolovaná stanoviště BUS a zároveň zde stojí jedna z nejvýznamnějších železničních stanic Prahy, 
kudy prochází trať z hlavního nádraží na Beroun přes Černošice, začíná druhá trať na Beroun - přes 
Rudnou - a ke všemu na nádraží navazuje železniční zastávka Praha-Smíchov severní nástupiště pro 
trať  z  hlavního  nádraží  a  dále  na  hlubočepské viadukty a  přes  Jinonice  a  Zličín  do Hostivice, 
případně  do  Rudné;  na tuto  zastávku býval  přístup  jen  z  místa  na  ulici  Nádražní  mezi  dvěma 
podjezdy, nejlepší příchod na ni tak byl ze zastávky Plzeňka; ten se sice hodí i dnes - přijíždíte-li 
tramvají  -,  ale  jinak přijdou velmi vhod schody z  nádražní  lávky spojující  park před nádražím 
Praha-Smíchov s ulicí Křížovou poblíž křižovatky s Radlickou. Kromě Smíchovského nádraží je 
tramvajové obratiště i  na Knížecí, ovšem celkem neobvyklé; prostor pro něj vytváří zdejší velká 
křižovatka,  kdy na  Anděl  lze  z  centra  přijet  od Palackého mostu  a  od  Malé  Strany,  odjet  pak 
můžeme k západu Plzeňskou ulicí k Řepům, Nádražní k Barrandovu a také na Radlickou ulici, a to 
buď Plzeňskou,  nebo Nádražní  a Za Ženskými domovy;  trať tudy dříve vedla  jen do zastávky 
Laurová,  kde  se  nacházelo  malé  úvraťové  obratiště,  kam byly raději  posílány jen jednovozové 
vlaky,  ovšem nedávno byla obnovena někdejší  tramvajová trať po  Radlické až ke  stejnojmenné 
stanici  metra;  v  oblasti  zastávek  Anděl  -  Na  Knížecí  je  tedy  ulicemi  Nádražní,  Za  Ženskými 
domovy,  Radlickou  a  Plzeňskou  vytvořen  čtverec  tramvajových  tratí,  což  formuje  tramvajové 
obratiště, kdy výstupní a nástupní zastávkou je Na Knížecí, neboť v ulici Za Ženskými domovy jsou 
v každém směru dvě zastávky za sebou; nevýhodou je, že když je zde v některém směru ukončena 
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tramvajová linka, nemůže se tudy projíždět a projíždějící linka od Radlic tak můsí jet po Radlické 
mimo Na Knížecí,  a proto je (pokud ji  někdo nezrušil)  na Radlické ulici  příležitostná zastávka 
Ženské domovy.

Prohlídku Smíchova nemůžeme začít jinde, než na náměstí 14. října s  kostelem sv. Václava a 
vilou Portheimkou. Odtud se pak můžeme přesunout severněji na náměstí Kinských se zastávkou 
Kinského  zahrada,  či  nově  Švandovo  divadlo;  tomuto  prostoru  dominuje  Justiční  palác,  ale 
především  je  tady  vstup  do  Kinského  zahrady,  v  níž  můžete  hlavní  cestou  krásně  dojít  k 
letohrádku  Kinských,  od  nějž  je  pak  nejlepší  stoupat  kolem  vodopádu k  pravoslavnému 
dřevěnému kostelíku sv. Michala přenesenému sem z Podkarpatské Rusi. Z Kinského zahrady 
můžete pokračovat třeba na Petřín, ale též do oblasti Hřebenek, kde kromě vil naleznete i historiké 
zemědělské  usedlosti  -  Horní  Palatu,  Pernikářku a  Hřebenku;  před  Hřebenkou  také  stojí 
kaplička Nejsvětější  Trojice,  dnes  nově  opravená.  U Hřebenky se  navracíme  k  centru,  avšak 
nebudeme klesat na Plzeňskou, nýbrž se vydáme Holečkovou ke dvěma klášterům s nádhernými 
kostely - nejprve narazíme na svatého Gabriela a následně se dostaneme ke klášteru Sacré Coeur; 
potom se vrátíme ke kostelu sv. Gabriela, neboť od něj lze jít k parku, z něhož samozřejmě můžete 
suše sejít na prodloužení ulice Radlické, ale také se dá využít lávka nad křižovatkou do nákupního 
centra, jímž je pochopitelně možné projít k Andělu. Nu a dále půjdeme či pojedeme k západu tou 
známou rušnou Plzeňskou ulicí; je to nezbytně nutné, neboť ještě před první zastávkou - Bertramka 
- se nachází ulice Mozartova a na jejím konci vila Bertramka, známá právě díky W. A. Mozartovi; 
od ní by se nechalo stoupat na Malvazinky, jenomže my budeme pokračovat k tramvajové zastávce, 
protože  přímo  u  ní  stojí  kostel  Nejsvětější  Trojice,  ke  kterému  přiléhá  hřbitov,  původně 
malostranský; je obohacující dostat se někdy na něj, neboť se jedná o působivé a zajímavé místo, 
leč  sevřené  mezi  frekventovanými  ulicemi  Plzeňskou  a  Duškovou;  celý  hřbitov  je  porostlý 
břečťanem a  v jeho středu stojí  hrobka a  socha Leopolda  Thun-Hohensteina.  Dále  pojeďme či 
pojďme pod Hřebenkami dvě zastávky k zastávce  Klamovka, kde stojí  kaplička Nanebevzetí P. 
Marie a  usedlost Klamovka; i dále na severozápad se pak nacházejí historické budovy, přičemž 
některé z nich naleznete označené i v turistické mapě - jedná se třeba o Klikovku nebo pobořenou 
Skalku,  k  níž  se  vrátíme o poznání  níže pod heslem Kotlářka.  Nyní  se  ale  vraťme k Andělu, 
abychom se vydali do oblasti  Malvazinek; tu obsluhuje  linka 137 z Knížecí s velmi příjemným 
intervalem končíc  v zastávce  U Waltrovky.  První,  co cestou sem pěšky uvidíme,  zvolíme-li  od 
Knížecí trasu, jež se nejvíce nabízí, budou sady Na Skalce, pak se dostaneme k evangelickému a 
husitskému kostelu a vstoupíme do parku Santoška se stejnojmennou budovou; později ve vilové 
čtvrti narazíme na spoustu krásných  domů,  některé z nichž jsou pojmenované, některé dokonce 
poznačené v mapách, jako je třeba usedlost  Nikolajka; v případě usedlosti  Šalamounka bych ani 
tak nedoporučoval ji samu, jako ochoz, po nemž lze okolo ní projít - pěšina z ul. U Šalamounky do 
K Měchurce vede přes louku s krásným výhledem; pokud chcete sejít do Jinonického údolí, můžete 
tak  učiniti  zmezi  větví  ulice  U  teplárny  příkrou  pěšinou,  dále  jižněji  pak  z  ulice  Trachtovy 
příjemnou březovou alejí, nebo nejjižněji prakticky rovnou cestou okolo usedlosti Bulovka. Velkou 
část  Malvazinek zabírá  smíchovský hřbitov s  kostelem sv. Filipa a Jakuba v jeho středu; od 
hřbitova lze kromě jiného sejít pěšinkou do  Radlic. Poslední zajímavostí, již v této oblasti prostě 
musím zmínit, je vila na Pavím vrchu, od které je také nádherný výhled na Prahu; dostanete se 
tam ulicí Nad Santoškou buď z parku Santoška, tedy od zastávky Santoška, od zastávky Václavka, 
nebo prostě uprostřed procházky; sejít odtud lze malou pěšinou po druhé straně vrchu ústící na ulici 
Na pláni, z níž je možné pokračovat ve scházení na ulici K vodojemu ústící na Radlickou poblíž 
bývalé tramvajové konečné Laurová; na opačné straně údolí, do něhož jste sklesali, se nachází další 
část Smíchova. Tato čtvrť je obsluhována linkou 231, jež bývá označována za nejnáročnější v Praze 
konajíc jednosměrný objezd  z Knížecí - její trasa vede úzkými uličkami s mnohdy velmi ostrými 
zatáčkami  a  určitě  stojí  za  projetí;  její  nejzazší  zastávka  zde  slove  Dívčí  Hrady a  takto  bývá 
nazývána i celá tato oblast; právě zastávka Dívčí Hrady je jedním z vhodných východišť na Děvín. I 
ve zdejších uličkách naleznete spoustu zajímavých  vil,  níže -  nad ulicí  Křížovou -  stojí  bývalá 
usedlost Koulka, dále při Křížové jedna z novějších dominant Smíchova - veliká budova  České 
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správy sociálního zabezpečení; nejvýznamnější zdejší památkou je nepochybně židovský hřbitov 
nedaleko zastávky Kesnerka, bohužel na něj můžete nahlédnout jenom přes zeď.

Pojedete-li po Plzeňské na západ, budete si jistě vědomi, že jedete přes Smíchov a dlouho ještě 
tak, až najednou si uvědomíte, že jste v Motole a jaksi jste vynechali  Košíře; víte, že tam někde 
jsou, ale nevíte úplně přesně kde. Když už zjistíte, že jste projeli Košířské náměstí, možná se vám 
bude zdát jasné, kde se Košíře nacházejí, ale abyste se skutečně dostali do jejich centra, musíte se 
vrátit směrem k centru Smíchova a víc a více a až budete mít pocit, že už skutečtě nemůžete být v 
Košířích, narazíte na jejich staré centrum, kdy polohu obecního úřadu naznačuje název  ulice Pod 
radnicí a  kousek dál  se  dokonce najde  ulice Starokošířská.  Západním částem Košíř  se  budeme 
věnovat až mnohem později v heslech Cibulka a Kotlářka. Centrální zastávkou Košíř je Klamovka, 
kam jezdí především tramvaje od Anděla směrem na Řepy.

Přímo u tramvajové zastávky se nachází kaplička Nanebevzetí P. Marie a usedlost Klamovka,  o 
těch jsme se však zmínili už u  Smíchova.  Košířskou radnici jsem bohužel zatím neviděl, na další 
zajímavosti lze potom narazit při cestě  ulicí Jinonickou. Nejprve tam uvidíte  zámeček Turbová 
(naneštěstí v nevalném stavu) a dále pak spoustu působivých vil. Údolím samozřejmě můžete dojít 
až do Jinonic, nebo skončit třeba na konečné zastávce linky 137 U Waltrovky; vystoupat z údolí je 
možné na smíchovskou stranu, o čemž jsme se zmínili již výše (pěšina k ulici U teplárny byla ještě 
nedávno označena značkou zákazu vjezdu pro jedno a dvou stopá motorová vozidla, což je vtipné 
vzhledem k tomu, že tuto cestu by snad nebylo možné projet ani na kole); dá se však jít i na stranu 
cibulskou, a sice před veterinární ordinací vpravo cestou stoupající k vysokému náspu železniční 
trati s podchodem. Cesta za podchodem ústí na ulici Beníškové, ale ještě před ním lze zamířit ke 
Šmukýřce, a to pokud odbočíte - trošku nečekaně - doleva, následně vystoupáte na vysoký násep, 
dáte se podél trati doprava, přejdete podjezd a pěšinou zamíříte k usedlosti.

Radlice jsou malá osada v údolí pod Smíchovem. Jejich centrum se nachází u stanice metra B 
Radlická, při níž zde bývalo  autobusové stanoviště, dnes zcela zrušené; před nedávnem sem byla 
prodloužena  tramvajová trať od zastávky  Laurová, jenže sem s tím byla převedena  linka 7, což 
znamenalo zhoršení pro okolí Plzeňské ul., kam původně jezdila, a nevelký přínos pro Radlice, 
neboť tato linka nejezdí do centra, pročež je jako jediná obslužná linka nevhodná; jediné metro, k 
němuž odtud jezdí, je trasa B na Andělu a pak až trasa A na jejím jihovýchodním konci; zatímco 
tedy pro Plzeňskou znamenala větší variačnost linkového vedení, zde snižuje význam nové trati.

Nejzajímavější památkou Radlic je nově opravená  kaplička sv. Jana Nepomuckého přímo u 
stanice metra a tramvajového obratiště, zdejší stanice je však také vhodná jako pohodlné východiště 
- nabízí se možnost vyjití asfaltovou cestou k ulici Na Farkáně IV, od níž se lze u pobořené stodoly 
odpojit malou prudkou pěšinou vpravo ke smíchovskému hřbitovu, ale také prostě projít do oblasti 
Farkáně a dále pokračovat dle vlastní fantazie; dále se odtud dá zamířit třeba na Dívčí Hrady i na 
samotné  místo  hradu  Děvína.  Možná  nejvýznamnější  je  stanice  Radlická  coby  východiště  na 
planinu Na rovinách;  jedná se o unikátní prostor rozlehlých polí,  v jehož středu kóta označuje 
vrchol 334,6m n.m. pojmenovaný Na rovinách, jehož název se přenesl na celou pláň; nejlepší cesta 
sem vychází právě od Radlické, kdy nejprve musíte podle mapy vyjít na ulici Výmolovu, z níž 
nedaleko místa,  kde se tato  připojuje na Radlickou silnici,  odbočuje malá pěšinka podcházející 
železniční trať směřující ke Zličínu a Hostivici stoupajíc přes dvě zatáčky k rozcestí, kde budete 
pokračovat v přímém směru, abyte dorazili ke zmíněné kótě. Je až neuvěřitelné, že toto nádherné 
lukrativní místo stále zabírají pole a ne obytné a administrativní budovy; lze pouze doufat, že tento 
stav vydrží i nadále, poněvadž není pochyb o tom, že se jedná o prostor s neuvěřitelnou energií; z 
Rovin  se  nabízí  prakticky  kruhový  rozhled,  ale  co  je  nejneuvěřitelnější:  Teprve  tady  jsem si 
uvědomil nezpochybnitelné naplnění se věštby kněžny Libuše - ,,Vidím město veliké, jehož sláva 
hvězd se dotýká...“; nikdy nezapomenu na ten dojem, když jsem v podzimní zatažený, leč příjemný, 
podvečer navštívil tuto pláň a viděl Prahu s jejími věžemi, z nichž některé dosahovaly blikajíce 
světle šedých oblaků.

V západní části planiny Na rovinách leží hradiště Děvín. Pravda, moc fyzických pozůstatků tu po 
něm nezbylo, ale pověst o dívčí válce je nesmrtelná; právě zde měla své sídlo Šárčina družina. Ještě 
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před Šárčiným hradištěm je v těchto místech doloženo výšinné sídliště z pozdní doby kamenné, 
potom zde tedy stávalo slovanské hradiště dnes nazývané Děvínem a poč.14.stol. tady byl postaven 
hrad, jehož zbytky byly patrné ještě v 19. století. Dnešní největší dominantou Děvína je zdaleka 
viditelná modrá vodárenská věž na severním okraji hradiště. Přestože z jeho původního osídlení a 
opevnění toho příliš nezbylo, lze návštěvu Děvína vřele doporučit; nejen proto, že se odtud nabízejí 
působivé výhledy zejména na protější břeh Vltavy, ale také pro neopakovatelný genius locí tohoto 
místa. Navíc není problém spojit návštěvu Děvína s vycházkou do  Prokopského údolí;  přírodní  
rezervace Prokopské údolí spolu s příslušným přírodním parkem totiž zasahuje až na Děvín a v jeho 
severní části se nachází přírodní památka Ctirad. Úplně nejlepší doprava sem je kouzelnou linkou 
231 z Knížecí na zastávku Dívčí hrady, další možností je cesta od stanice metra B Radlická, nejlépe 
Výmolovou ulicí, již jsme zmínili již při náznaku přístupu na vrchol Na rovinách, ovšem nyní po 
průchodu na ni z Kutvirtovy nepůjdete ostře vpravo, ale jednoduše přímým směrem ke hřbitovu a 
od něj doleva k vodárenské věži; poslední významnou možnost příchodu dává železniční zastávka 
Praha-Žvahov; sice by se sem dalo přijet také midibusovou linkou 128 (na zastávku Prosluněná) ze 
Zlíchova či Hlubočep, ale osobně bych to rozhodně nedoporučoval, protože železniční trať 122 sem 
vede  po  hlubočepských  viaduktech,  takže  ačkoliv  tudy  osobních  vlaků  nejezdí  nijak  závratné 
množství, vřele bych vám doporučoval pro cestu na Žvahov použít právě železnici.

Zlíchov je  nejsevernější  výspou  Hlubočep;  dominanuje  mu  kostelík  sv.  Filipa  a  Jakuba 
postavený na skále tyčící se mezi ulicí Na Zlíchově a železniční tratí naproti hlavní zdejší zástavbě. 
Kostel  byl  postaven v barokním slohu na místě staršího románského kostelíka v l.1713-14. Na 
Zlíchově se narodil známý písničkář Karel Hašler, na což upomíná pamětní deska na jeho rodném 
domku (Na Zlíchově 33). Osou zlíchovské zástavby je tedy ulice Na Zlíchově, jíž vede tramvajová 
trať k Barrandovu a také trasy linek 104 a 120 na centrální Hlubočepy; ústřední zastávkou je zde 
Zlíchov a  především  tramvajové  linky zajišťují  dopravu  odtud  hlavně  k  metru  B  Smíchovské 
nádraží. Nad Zlíchovem se také nachází malá čtvrť  Žvahov, již by se hodilo obsloužit především 
železniční tratí na Hostivici vedoucí od smíchovského severního nástupiště a hlavního nádraží, což 
jsou místa velice dopravně přitažlivá; bohužel možný význam této trati (122) pro městskou dopravu 
je stále nedoceněn a na Žvahov byla před časem zavedena midibusová linka od tramvajové zastávky 
Hlubočepy s možností přestupu i na Zlíchově, kde však tato staví jenom cestou nahoru.

Centrum  Hlubočep se  nachází  při  Hlubočepské  ulici,  konkrétně  v  místech  stejnojmenné 
autobusové  zastávky,  tvořící  spolu  s  jednosměrnou  zastávkou  V Uličce hlubočepský  centrální 
zastávkový celek; dopravu sem zajišťují linky 104 a 120 od autobusového stanoviště Na Knížecí při 
stanici  metra  B  Anděl -  linka  104  končí  již  v  horní  části  vlastních  Hlubočep  (na  zastávce 
Slivenecká), zatímco její delší sestra 120 pokračuje přes sídliště Barrandov do Klukovic; obě tyto 
linky projíždějí  celé centrální  Hlubočepy. Jak mnozí dobře vědí,  existuje i  tramvajová zastávka 
Hlubočepy, ovšem ta se nachází skoro až na okraji Zlíchova; dlouhou dobu zde celá tramvajová trať 
končila, dnes - po prodloužení tratě na Barrandov - je obratiště Hlubočepy vysloveně příležitostné. 
Dopravně i historicky nejzajímavější jsou ovšem v  Hlubočepském údolí zdejší  železniční tratě, z 
nichž dolní přichází od stanice Smíchov a proševši Hlubočepy vstupuje do Prokopského údolí, na 
jehož začátku zastavuje ve stanici Praha-Hlubočepy a pokračuje dále Dalejským údolím do Řeporyj 
a vpřed k Berounu; horní trať sem vede od hlavního nádraží a zastávky Smíchov severní nástupiště 
a nad Hlubočepským údolím prochází po úžasných viaduktech k zastávce Praha-Žvahov směřujíc 
dále  k  Hostivici;  původně  i  na  této  trati  byla  v  Hlubočepích  zastávka,  a  sice  při  dnešní  ulici 
Slivenecké, dnes již tato zastávka bohužel neexistuje a i její obnovení v zájmu zatraktivnění této 
tratě by stálo za zamyšlení.

Velká část Hlubočep je součástí přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí a Hlubočepy jsou 
také  velmi  dobrým východištěm do  tohoto  údolí,  a  to  ať  už  použijete  zastávku  Hlubočepská, 
železniční stanici Praha-Hlubočepy, či jiné dopravní stanoviště. Na tramvajové zastávce Hlubočepy 
začíná  modrá turistická značka vedoucí přes Žvahov do centra Hlubočep a dále do Prokopského 
údolí, výhodnější pro nástup cesty po této značce je však zastávka Zlíchov; na Hlubočepích je lepší 
začít  cestu  Hlubočepskou  ulicí  k  centru,  neboť  z  ní  si  můžete  pěkně  prohlédnout  viadukty  z 
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podhledu;  původně  vycházela  ze  zastávky  Hlubočepská  ještě  žlutá  značka,  ale  ta  byla  po 
prodloužení  tramvajové  trati  z  Hlubočep  na  Barrandov  ukončena  již  na  zastávce  Geologická. 
Uprostřed  Hlubočep  se  nachází  přírodní  památka  Železniční  zářez,  jejíž  trojúhelníkový  tvar  je 
vymezen horní a dolní tratí křižujícími se v jednom z jejích rohů a cestou přes dřevěný most nad 
dolní tratí vedoucí vzhůru ke trati horní končíc na ulici Kosořské přímo u nadjezdu této ulice nad 
horní tratí, který je zajímavé přejít pěšky i přejet autobusem, neboť je až překvapivé, jak snadno 
silnice (potažmo cesta) vystoupá až nad úroveň viaduktů a z tohoto nadjezdu je jeden z nich pěkně 
vidět  shora.  Zaujme  také  cesta  od  zastávky  Hlubočepy  k  jihu  Zbraslavskou  ulicí  pod 
Barrandovskými skalami na  Malou Chuchli,  při  níž  stojí  kousek od Hlubočep  kaplička Panny 
Marie Bolestné vzniklá r.1903 přestavbou skladu trhavin.

Ač je  to  k  nevíře,  Barrandov je  i  přes  svou dnešní  velikost  katastrálně součástí  Hlubočep; 
zatímco  dnes  je  z  Barrandova  známé  hlavně  veliké  sídliště,  starší  Barrandov  -  ležící  o  něco 
východněji  -  je  klidná  vilová  čtvrť,  k  níž  přiléhají  filmové  ateliéry.  Dříve  býval  Barrandov 
obsluhován hlavně  autobusovými linkami ke stanici metra B Smíchovské nádraží, dnes sice tato 
orientace  zůstává,  ale  autobus  byl  pro  sídliště  Barrandov  nahrazen  tramvají,  neboť  sem  byla 
postavena tramvajová trať od zastávky  Hlubočepy; tento nový úsek začíná dlouhým mostem, po 
němž tramvaje překonávají výškový rozdíl mezi dolními Hlubočepy a Barrandovem, nahoře pak 
staví  na  zastávkách  Geologická,  K  Barrandovu,  Chaplinovo  náměstí,  Poliklinika  Barrandov  a 
Sídliště  Barrandov,  z  nichž každá je  zajímavě architektonicky řešena  a  všechny stojí  za  appoň 
krátkou návštěvu; centrální zastávka byla po postavení trati přejmenována ze Sídliště Barrandov na 
Polikliniku  Barrandov a  tramvajová  zastávka  Sídliště byla  vytvořena  zcela  nově o  kousek  dál, 
přičemž z obratiště a jeho blízkosti se nabízí pěkný  rozhled do okolí. Některé  autobusové linky 
končí s vazbou na tramvaj na barrandovském Chaplinově náměstí a zde je také noční přestup na 
autobusovou linku k Radotínu - přesunut sem byl ze Smíchovského nádraží - nově prodlouženou až 
do Letů. Centrálním bodem starého Barrandova i s ústřední zastávkou je Kříženeckého náměstí, u 
něhož  také  stojí  vstupní  budova  věhlasných  filmových  ateliérů;  proto  se  také  zdejší  zastávka 
jmenuje ,,Filmové ateliéry“; zatímco dříve jezdily autobusy Barrandovskou ulicí obousměrně, před 
časem - po výstavbě tramvajové trati - byla tato zjednosměrněna a zatímco nahoru se jezdí stále po 
ní,  cestou  dolů musí  autobusy k filmovým ateliérům jenom zajíždět.  Také  starý Barrandov má 
hlavní orientaci na Smíchovské nádraží, s nímž jej spojují linky pokračující ze sídliště 246 a 248; 
také sem jezdí linka 192 spojující Barrandov se stanicí metra C Budějovická. Z Barrandova musím 
k návštěvě doporučit samozřejmě hlavně  vilovou čtvrť, v rámci ní kromě jiného  Barrandovskou 
ulici vedoucí z části přímo nad Barrandovskými skalami. U samotného začátku této ulice se nachází 
odbočka k Terasám Barrandov, dnes naprosto zchátralým; nejzajímavětší je teď u nich výhled jak 
na Vltavu a její protější břeh, tak na Hlubočepské údolí s železničními viadukty a tramvajovým 
mostem. Od Teras klesá stezka pod mimoúrovňovou křižovatku u začátku Barrandovského mostu, 
kde se připojuje na ulici Zbraslavskou zmíněnou již výše pod heslem Hlubočepy; pokud byste se po 
ní dali doleva, přijdete k zastávce Hlubočepy, dáte-li se však doprava, uvidíte nejprve kapličku P. 
Marie Bolestné a pak vás silnička povede k  Malé Chuchli přímo pod Barrandovskými skalami. 
Podle mapy jsou Barrandovské skály úzkým, ale vysokým, pruhem skal nad Vltavou tvořeným 
prvohorními vyvřelinami, břidlicemi a vápenci; ukazuje se zde geologický profil od spodního siluru 
po nejvyšší část spodního devonu s ukázkami vrásnění prvohorních vápenců (mezinárodní starotyp 
spodního devonu); bohužel je velká část skal a suti nevhodně zalesněna nepůvodními dřevinami, 
přesto je však na skály zajímavý pohled, a to i zespoda - právě z ulice Zbraslavské; skály zde chrání 
národní  přírodní  památka  Barrandovské  skály,  součást  přírodního  parku  Radotínské  údolí  -  
Chuchelský  háj.  Sídliště  Barrandov  se  hodí  navštívit  hlavně  jako  východiště;  ze  zastávky 
Geologická vychází  žlutá  turistická  značka začínavší  dole  v  Hlubočepích  -  ta  odtud  vede  přes 
Klukovice a Prokopské údolí do Butovic a k metru Jinonice; ze zastávky  Poliklinika Barrandov 
můžete jít ulicí Do Klukovic do Klukovic a dále do Prokopského údolí; do Klukovic se však také 
můžete vydat ze zastávky Sídliště Barrandov pěšinou podél lesa.

Malá osada Klukovice je také součástí Hlubočep. Leží v těsném sousedství Prokopského údolí a 
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je  součástí  přírodního  parku  Prokopské  a  Dalejské  údolí;  prochází  jí  už  výše  zmíněná  žlutá 
turistická  značka,  dnes  začínající  na  tramvajové  zastávce  Geologická.  Pro  svou  polohu,  kdy 
centrum vesničky je co by kamínkem dohodil od rozcestí s hlavní cestou Prokopským údolím, jsou 
Klukovice velmi výhodným východištěm do této lokality, ačkoliv zdejší hlavní zastávka Klukovice 
se nachází jistý kousek před osadou; jezdí sem autobusová linka 120 ze stanoviště Na Knížecí při 
stanici metra B Anděl.

Pražská Čtvrť je příjemná domková čtvrť v jihozápadní části Barrandova, jenž, jak víme, je 
součástí Hlubočep. Jejím centrem je Lipová alej a již z názvu této ulice je patrné, že charakter této 
čtvrti bude značně odlišný od většiny, či spíše celého, Barrandova - jeho vilová čtvrť je od Pražské 
čtvrti také celkem odlišná. Centrální zastávkou Pražské čtvrti je  Záhorského, jež po prodloužení 
tramvajové  trati  na  Barrandov  ztratila  orientaci  na  metro  B  Smíchovské  nádraží,  zajišťovanou 
linkou 126,  a  získala  hlavní  orientaci  k  metru C Budějovická díky  lince 192 končící  právě  na 
zastávce  Pražská  Čtvrť byvší  na  samém  konci  zástavby;  tato  se  však  nyní  na  západní  straně 
Barrandova rozrůstá novou výstavbou bytových domů. Orientaci  na metro B Smíchovské nádraží 
však Pražská Čtvrť rozhodně neztratila úplně, neboť pro jižní část ji zajišťují  autobusové linky v 
zastávce  Nový  Slivenec a  z  části  severnější  je  již  ve  zcela  pohodlné  docházkové  vzdálenosti 
tramvajová zastávka Sídliště Barrandov. Pražskou Čtvrť se hodí navštívit nejlépe jako východiště 
do  Chuchelského háje; samozřejmě tam můžete vyjít jednoduše ze zastávky  Nový Slivenec, tím 
byste ovšem Pražskou Čtvrť zcela vynechali, a proto raději použijte zastávku Záhorského, či spíše 
Sídliště  Barrandov,  odtud  krásně  projdete  na  Lipovou  alej  a  jí  k  zastávce  Nový Slivenec,  kde 
podejdete silnici K Barrandovu a budete moci dle libosti zamířit do Chuchelského háje.

Holyně je osada nad Dalejským údolím nedaleko západně od Barrandova. Vzhledem k tomu, že 
centrum Holyně je asi jen 1 km vzdáleno od konečné tramvajové zastávky Sídliště Barrandov, je při 
cestách v některých směrech výhodné třeba i dojít pěšky na tramvaj; ani tato cesta přitom není nijak 
nepěkná. V budoucnu by barrandovská tramvajová trať měla pokračovat dále do Holyně a Slivence, 
což se celkem nabízí,  v současnosti  je pro dopravu do Holyně  bezesporu nejvýhodnější  využít 
autobus  linky  248  od  stanice  metra  B  Smíchovské  nádraží;  tato  linka  zde  končí  na  zastávce 
nacházející se přímo u kapličky. Pod Holyní - v Dalejském údolí - se nachází železniční zastávka 
Praha-Holyně na trati k Berounu přes Rudnou.

U centrální zastávky v Holyni se tedy nachází dnes nově opravená  kaplička, níže pod ní pak 
centrální náves - nyní  náměstí Pod lípou. Z Holyně je nejlepší vyrazit po  modré značce buď na 
severozápad - do údolí - a jím pak doprava - dále po modré třeba až do Hlubočep - nebo doleva - po 
naučné stezce k Řeporyjím -, nebo ke Slivenci (dříve bylo nejlepší podcházet silnici K Barrandovu, 
jež mezi Holyní a Slivencem vede, podchodem u zastávky Smaragdová, dnes přes ni však existuje 
světelně řízený přechod na silniční křižovatce, jehož využití znamená výrazné zkrácení cesty) a dále 
dle libosti; jak jsem se již zmínil, do Holyně je možné dojít i z konečné barrandovské zastávky 
tramvají.

Slivenec je celkem velká čtvrť ležící  na plošině mezi Prokopským, Dalejským, Radotínským a 
vltavským  údolím;  s  řekou  Vltavou  jej  spojuje  Chuchelské  údolí,  jímž  vede  silnice  do  Velké 
Chuchle.  Slivenec těsně sousedí s  přírodním parkem Radotínské údolí - Chuchelský háj a  ač je 
obklopen silnicemi dálničního typu - pražským městským okruhem a silnicí K Barrandovu, díky 
velmi  dobré obslouženost  městskými autobusy je velmi vhodný jako výletní  východiště.  Zdejší 
autobusové linky mají přednostní orientaci  na metro B Smíchovské nádraží, některé všednodenní 
posilové linky jsou však ukončeny již na Barrandově. Slivenec také velmi vydělal na prodloužení 
tramvajové trati na Barrandov, a sice v noční dopravě, neboť autobusová linka k Radotínu a dnes i 
dále ven z města byla převedena ze Smíchova právě na barrandovské Chaplinovo náměstí, odkud 
jezdí právě přes Slivenec a Lochkov.

Ve Slivenci je nejzajímavější raně gotický  kostel Všech svatých postavený na konci 13. stol. 
stojící nedaleko centrální zastávky. Vyrazit je odtud nejlepší po některé ze značených tras - modrá 
na sever vede k Holyni a do Dalejského údolí, na jih pak jde do Velké Chuchle; červená směřuje k 
nedaleké velké rozvodně, kam se však lze dostat jak dnešní jižní cestou, tak po staré značce severní 
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variantou, na níž sice můžete mít problém s přejitím silnice K Barrandovu, odměnou vám však 
budou neobvyklé výhledy ze silničky K Austisu; po překlenutí silnice Novořeporyjské pak odbočíte 
doleva směrem k rozvodně, od níž červená začínajíc ve Slivenci pokračuje do Radotínského údolí, 
kterým vede dále až do Chotče.

Pojedeme-li  od  Slivence  směrem  na  jih  a  vystoupíme  na  zastávce  Frančíkova,  budeme  se 
nacházet nedaleko osady U Jezírka táhnoucí se k západu právě kolem ulice Frančíkovy. Jejikož se 
tato  osada  nachází  jižně  od  Slivence  (tedy  směrem k  Lochkovu),  jezdí  sem  autobusové  linky 
pokračující ze Slivence na Lochkov. Osadu U Jezírka však zřejmě nebudete procházet po její hlavní 
ose, ale po okraji, kudy vede  červená značka ze Slivence k silnici Pod Lochkovem, již přeševši 
směřuje k rozvodně a dále do Českého krasu.

Lochkov leží jižně od Slivence jsa ze tří stran obklopen přírodním parkem Radotínské údolí -  
Chuchelský háj. Jezdí sem autobusová linka 246 od metra B Smíchovské nádraží a dále do Radotína 
posílená  linkou 247 z  barrandovského Chaplinova náměstí;  stejně jako Slivenec,  také  Lochkov 
získal po prodloužení tramvaje na Barrandov noční autobusovou linku.

V Lochkově je asi jedinou historickou památkou malá zvonička u centrální  křižovatky ulic Ke 
Slivenci,  Za  ovčínem a  Cementářské.  Vyrazit  odtud  můžete  nejlépe  k  Radotínu buď  ulicí  Na 
drážkách a později cestou podle potoka na velkou ulici K cementárně, nebo ulicí Za ovčínem přes 
nově budovaný jižní pražský obchvat k malé osadě Za Ovčínem a kousek lesem do Radotína. Další 
možností je cesta do nedalekého Slavičího údolí, krásné to  přírodní rezervace; k němu vede cesta 
odbočující od ulice K Lahovské; můžete jím příjemně projít do  Radotína, ale také jej lze pouze 
přejít a protější pěšinou vystoupat na  Lahovskou; pokud na Lahovské nechcete skončit, nabízí se 
třeba cesta k Velké Chuchli.

Malá Chuchle bývala majetkem Zbraslavského kláštera; již r.1113 zde stál biskupský dvorec, ve 
stráni nad vsí vyvěrá krasový pramen, jehož voda byla svedena ke zdejšímu kostelu P. Marie z 
r.1774  a  už  na  počátku  18.stol.  zde  byly  založeny  lázně,  z  nichž  se  zachoval  soubor  pozdně 
barokních lázeňských budov. Malá Chuchle leží v těsném sousedství přírodního parku Radotínské 
údolí - Chuchelský háj, jehož součástí jsou i blízké PR Chuchelský háj a NPR Barrandovské skály. 
Méně příjemné je sousedství Malé Chuchle s ulicí Strakonickou, díky níž je sem však velmi dobré 
spojení,  neboť  se  na  této  silnici  nachází  autobusová  zastávka  Malá  Chuchle,  kde  staví  mnoho 
autobusů od stanice metra B Smíchovské nádraží. Kromě silnice vedou přes Malou Chuchli ještě 
dvě železniční tratě, přičemž přímo skrz osadu prochází hlavní trať z Prahy na Beroun a k ní se tu 
prozatím bez křížení připojují  koleje z mostu Inteligence spojujícího Malou Chuchli s protějším 
břehem Vltavy.

Největší  zdější  památkou jsou lázně zmíněné již v prvním odstavci a pozdně barokní  kostel 
Panny Marie. Malou Chuchli však můžete pohodlně využít jako východiště; například lze vyrazit 
po zde začínající  žluté značce vedoucí Chuchelským hájem na Velkou Chuchli, přičemž nedaleko 
od Chuchle Malé jdouce po ní narazíte na mini ZOO. Vyrazíte-li stejným směrem, ale nebudete se 
se žlutou stáčet ostře doleva k ZOO, nýbrž bude pokračovat rovně, vyjdete z lesa na dohled od 
Barrandova (viz Pražská Čtvrť). Odpojíte-li se od žluté ještě dříve - u tabulky Přírodní rezervace 
doleva -, vystoupáte po serpentýnovité pěšince (jejíž jeden výškový stupeň vede po trochu větší 
cestě) kousek pod mini ZOO, pod oploceným areálem přijdete na příjezdovou cestu k němu a v 
místě,  kde se tato napojuje na jinou cestu,  se dáte doleva,  přijdete na cestu,  jež vás dovede ke 
kostelu sv. Jana Nepomuckého se hřbitovem. Zbraslavská ulice vede pod Barrandovskými skalami 
severovýchodním  směrem  k  Hlubočepům.  Opomenout  nesmíme  ani  možnost  cesty  přes  most 
Inteligence do Braníka; na tento most vedou schody ze silnice Strakonické.

Od Vltavy k západu vybíhá Chuchelské údolí jsouc vyplněno čtvrtí známou jako Velká Chuchle. 
Tu ze tří stran kolem údolí obklopuje  přírodní park Radotínské údolí - Chuchelský háj. Podobně 
jako Chuchle Malá patřila i Velká Chuchle v minulosti Zbraslavskému klášteru. V květnu 1945 zde 
probíhaly těžké boje s jednotkami SS, které sem přijížděly z oblasti Neveklova snažíce se vniknout 
do Prahy. Centrem Velké Chuchle je  náměstí  Chuchelských bojovníků, v tomto smyslu by tedy 
centrální dvojcí zastávek byly  Kazínská a  Starochuchelská; odlišné názvy byly těmto zastávkám 
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dány pouze proto, že ode dávna jezdila linka 172 jednosměrným objezdem - cestou tam po nejkratší 
trase vracejíc se však okolo závodiště a přes severní okraj Radotína, což bylo podstatně delší. Tato 
linka Velkou Chuchli obsluhuje i nadále stále jezdíc od stanice metra B Smíchovské nádraží, avšak 
po dostavbě ulice Mezichuchelské, která spojuje Velkou a Malou Chuchli  zkracujíc tak cestu k 
centru od Velké Chuchle a Radotína, ale také vytvářejíc mimoúrovňové napojení obou Chuchlí na 
Strakonickou silnici, byla polookružní forma linky 172 zrušena a tato ukončena ve Velké Chuchli; k 
Radotínu již tou dobou jezdila Radotínskou ulicí linka 204, ovšem pouze jednosměrně, po dostavbě 
zmíněné ulice byla  zobousměrněna;  v  zájmu úspor  bylo později  zavedeno všeobecně přijatelné 
opatření, při němž byla linka 204 zrušena a 172 protažena do  Radotína, přičemž do centra Velké 
Chuchle  zajíždí.  Centrální  a  pro  turistiku  významnější  zastávka  (s  názvem  Velká  Chuchle)  se 
nachází až o něco hlouběji v údolí - na  náměstí Omladiny; sem se sbíhají ulice ze západní části 
Velké Chuchle. Kolem Velké Chuchle vede železniční trať na Beroun přes Černošice se železniční 
zastávkou u závodiště.

Přímo ve Velké Chuchli asi nic moc zajímavého nenajdete; na jejím jihovýchodním okraji se 
nachází  vyhlášené  dostihové  závodiště dobře  prohlédnutelné  ze  Strakonické  silnice,  na  západní 
hraně  trojúhelníkového  náměstí  Chuchelských  bojovníků  stojí  malá  kaplička.  Nejzajímavější 
památkou a výraznou dominantou okolí  -  zvláště při  příjezdu po Strakonické silnici  z jihu - je 
barokní  kostel  sv.  Jana  Nepomuckého (původně  z  r.1729,  upravený  v  l.1846-49)  vysoko  v 
Chuchelském háji; k němu se dostanete odpojivše se ve správném místě stoupajíce Chuchelským 
hájem od žluté  značky (přímo  po příjezdové  cestě),  nebo cestou  stoupající  z  konce  ulice  Nad 
drahou. Ze zastávky Velká Chuchle můžete vyjít po zde začínající značce  modré (na Slivenec) či 
žluté (na Malou Chuchli). Z náměstí Chuchelských bojovníků se dá jít po schodech zkracujících 
cestu oproti ulici Na hvězdárně a potom touto ulicí k Lahovské.

Hluboko v  Chuchelském údolí, uprostřed  přírodního parku Radotínské údolí - Chuchelský háj, 
nachází se malá osada  V Dolích. Vede tudy silnička z Velké Chuchle ke Slivenci a také  modrá 
turistická značka, jež sem od Chuchle přichází právě silničkou a za osadou pak stoupá po příjemné 
pěšině. Nejlépe se sem dostanete právě po této značce, nejblíž je to sem od zastávky Velká Chuchle, 
místní však zřejmě jezdí spíše svými vozy. Návštěvy této osady ovšem rozhodně nebudete litovat, 
protože se zde nachází jedna z nejvýznamnějších technických památek celého města -  Pacoldova 
vápenka z 80.l.19.stol.

Lahovičky,  součást  větších  a  jižněji  položených  Lahovic,  leží  při  Vltavě,  severně  od  jejího 
soutoku  s  řekou  Berounkou.  Bohužel  přímo  Lahovičkami  prochází  veliká  čtyřproudová  silnice 
Strakonická,  jejíž  jediný  přínos  pro  Lahovičky  tkví  v  dobré  dopravní  obslužnosti,  neboť  zde 
zastavují  autobusové linky od  Zbraslavi,  Mníšku pod Brdy a  Radotína  k metru  B Smíchovské 
nádraží. Tím nejzajímavějším, co můžete v Lahovičkách vidět je soutok Vltavy s Berounkou, pro 
cestu k němuž se než centrální zastávka hodí spíše zastávka na samém jihu osady - Lahovický most; 
sem jezdí jižní spojovací dálková linka 165 stavějíc na této zastávce sjíždějíc z Lahovického mostu 
směrem od Zbraslavi; pro nevelkou efektivnost byla před časem zrušena zastávka na druhou stranu 
jsouc vpravdě velmi blízko zastávky Přístav Radotín. Vyrazit z Lahoviček lze nejlépe podél řek - 
Vltavy i Berounky - na všechny tři strany, možné je při té příležitosti navštívit i centrum vsi - třeba 
tam naleznete například malou zvoničku, protože ty v mapách často nebývají vyznačeny.

Přejdeme-li  Lahovický most,  po němž Strakonická silnice  překonává těsně před soutokem s 
Vltavou řeku Berounku, dojdeme do Lahovic, jež jsou na tom prakticky stejně jako Lahovičky - 
přímo přes ně vede silnice Strakonická, ale také na zdejší centrální zastávce staví  spousta linek k 
metru B Smíchovské nádraží; v Lahovicích je jediná autobusová zastávka a na ní staví i  dálková 
tangenciální linka 165. Nevýhodná je pro Lahovice bohužel i  stavba jižního městského okruhu, 
neboť ke Strakonické silnici, od níž se bezprostředně u Lahovic - na jižní straně - odpojuje silnice 
na Zbraslav a Štěchovice, zde přibude ještě tato rychlostní silnice a ze současné křižovatky dvou 
směrů čtyřproudových silnic s jedním dvoupruhem se stane křižovatka rovnou čtyř čtyřpruhů a 
jednoho dvoupruhu; dálniční okruh Prahy sem bude klesat z tunelu vycházejícího nad Radotínem 
dlouhou  estakádou  a  neméně  grandiózní  estakádou  pak  bude  pokračovat  do  prostoru  jižně  od 
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Komořan,  kde  vstoupí  do  dalšího  tunelu;  u  Lahovic  má  tímto  vzniknout  nejsložitější  dálniční 
křižovatka u nás. Lahovice však mají také jednu nepříliš známou zajímavost týkající se názvu jedné 
ze  zdejších  ulic  -  tato  pozoruhodnost  souvisí  s  ulicí  pojmenovanou  Lahovská;  znalce  českého 
jazyka  jistě  zaujme,  že  pokud  by  toto  jméno  souviselo  s  místním  názvem Lahovice,  bylo  by 
utvořeno přinejmenším podivně, ne-li rovnou chybně, protože ulice pojmenovaná podle Lahovic by 
se  měla  nazývat  spíše  Lahovická,  nežli  Lahovská;  tím však  zvláštnost  tohoto  názvu  rozhodně 
nekončí; ač je to k nevíře, jsou totiž v Praze dvě ulice jménem ,,Lahovská“ a co víc, obě se dokonce 
nacházejí na Praze 5, a to nijak daleko od sebe, ba právě naopak; druhá z těchto ulic je ovšem 
pojmenovaná správně, neboť její název se váže k osadě Lahovská nad Radotínem a tato ulice se 
nalézá v chatové osadě mezi Lahovskou a Velkou Chuchlí; zřejmě k tomuto jevu došlo náhodou, ale 
obě ulice nesou tyto své názvy (či spíše jeden název) již po mnoho let.

Do Lahovic jsem se dostal jen velmi okrajově, jistě lze požitkářům doporučit návštěvu obou ulic 
Lahovských  a  třeba  s  tím  objeví  nějakou  lahovickou  historickou  památku.  Rozhodně  však 
doporučuji  přijít  sem od Lahoviček přes  Lahovický most,  protože ač se  jedná bezmála o most 
dálniční, jsou z něj pěkné pohledy na soutok Vltavy a Berounky a po rekonstrukci na něm vyrostly 
dvě vyhlídkové věže, na něž můžete vystoupat. Na severním okraji Lahovic lze sestoupit na cestu 
podél Vltavy (nebo od autobusové zastávky projít  obec a pak si  najít  cestu na sever)  ústící  do 
přírodní památky Krňák, z níž vyjdete na silnici K přehradám až v úrovni centra Zbraslavi.

Centrum Radotína se nachází přímo u řeky Berounky, najdete zde kostel sv. Petra a Pavla, místní 
úřad a školu. Jedná se o velikou čtvrť rozkládající se na samém jihozápadním okraji Prahy. Radotín 
zabírá  celý prostor  roviny při  Berounce,  ale nezastavuje se pod  strmými svahy okolních kopců, 
naopak jeho zástavba stoupá i po nich a aby toho nebylo málo, zabíhá také daleko od Berounky 
údolím Radotínského potoka,  kde ji  ukončuje veliká cementárna,  s níž hlouběji  v údolí  sousedí 
rozlehlé  lomy.  Přímo na okraj  Radotína zasahuje  chráněná krajinná oblast  Český kras,  většinu 
zástavby Radotína  pak obklopuje hranice  přírodního parku Radotínské  údolí  -  Chuchelský  háj, 
jehož součástí je i pražská část Českého krasu; v rámci tohoto přírodního parku se v okolí Radotína 
nachází spousta významných maloplošných chráněných území i lokalit doporučitelných k návštěvě 
pro jejich na pohled krásnou přírodu. Centrální zastávkou v Radotíně je Nádraží Radotín s přilehlou 
železniční stanicí; v posledních letech se hlavní dopravou do Radotína stal  vlak trati 171 (Praha - 
Černošice - Beroun), na niž bylo přidáno mnoho posilových spojů, ve špičkách pracovních dnů 
dokonce také pouze v úseku Praha HLN - Pha-Radotín; v souvislosti s touto změnou však byly 
zkráceny k nádraží autobusy od zastávky Sídliště Radotín (z jihozápadní části čtvrti), tedy zrovna z 
oblasti  jejíž  obyvatelé  na  posílení  vlaků  vůbec  nevydělali;  došlo  tak  na  teorii  sebezáchovy  v 
dopravě - jedno z nejzákladnějších dopravně-teoretických pravidel, jež jsem zde asi poprvé viděl ve 
větším rozsahu v praxi - ROPID zde svou hloupě provedenou změnou dosáhl toho, že jinak celkem 
liknavý Radotín rázně zareagoval a do roka po změně již autobusová doprava v Radotíně velmi 
připomínala stav před inkriminovanou změnou a na Sídliště Radotín dnes jezdí linky 172 a 244 od 
metra B Smíchovské nádraží, přičemž 172 nahradila původní 204 lišíc se dnes od ní jenom tím, že 
zajíždí do Velké Chuchle. Na centrální zastávku se nejlépe dostanete také těmito dvěma linkami a 
vlakem  od  hlavního  a  smíchovského  nádraží,  dále  v  centru  Radotína  končí  jižní  tangenciální 
dálková spojka 165 - jedna z tradičních pražských linek a také linka MHD, již tradičně neprovozuje 
DP, ale ČSAD Vršovice, dnes v majetku nadnárodní Veolie transport; ojedinělé spoje této linky 
pokračují  dále  k  cementárně.  Zatímco  do  jihozápadního prostoru  Radotína  tradičně  jezdí 
nejvýznamnější  radotínské  autobusové  linky  od  Smíchova,  severovýchodní část  je  především 
odkázána  na  docházku  od  nádraží  a  ze  zastávky  U  Jankovky,  zároveň  sem  však  lze  dojet 
autobusem;  dříve  tuto  oblast  projížděla  velkým okruhem linka  256,  jíž  se  tím však  neúměrně 
prodlužovala jízdní doba, i když zase tato oblast měla přímé spojení na metro B Nové Butovice; 
dnes sem jezdí  linka 245 začínající  u radotínského nádraží a od jisté  doby vyjíždí i  nahoru na 
Lahovskou; takové prodloužení 256 by již bylo zcela nemyslytelné.  Radotínské údolí obsluhuje 
zejména  linka  246  ke  Smíchovskému  nádraží a  také  linka  256  spojující  Radotín  s  Novými 
Budovicemi a obsluhující především především osady hluboko proti proudu Radotínského potoka, 
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Zadní Kopaninu a Zmrzlík, spojující zároveň oblast Řeporyj, Malé Ohrady a N. Butovic s tratí na 
Beroun v Radotíně stejně jako naopak Radotín se západní částí metra B. Nádraží Radotín je ovšem - 
a bylo již dlouho před posílením vlaků - významným přestupním místem nejen pro cestování po 
Radotíně a nejbližším okolí, ale také na autobusové linky na Kosoř, Třebotov a další obce v tomto 
směru;  jeho  nevýhodou  však  je  celkem  velká  vzdálenost  většiny  autobusových  zastávek  od 
železniční stanice; přestupním bodem se před časem stalo i Sídliště Radotín, odkud byla vyvedena 
nová autobusová linka 315 do Černošic.

Nejvýznamnější radotínskou historickou památkou je  kostel sv. Petra a Pavla stojící přímo u 
lávky přes řeku Berounku. Okolo kostela prochází červená turistická značka od Zbraslavi a dále po 
hřebeni Českého krasu až na Karlštejn, odkud pokračuje do Berouna a dále v Křivoklátsko; značka 
ovšem v Radotíně nejde přes žádnou autobusovou zastávku, takže je vhodné vědět, odkud na ni 
nejlépe dojít: když z Českého krasu prudce sklesáte na ulici Otínskou, kde značka zatáčí vlevo, vy 
půjdete  přímo  Jelenovskou  vedoucí  rovnou  k  zastávce  Otínská jsoucí  naprosto  dokonalým 
východištěm právě pro celkem dobrou obslouženost a blízkost vstupu do lesa; na opačnou stranu je 
nejlepší jít z Nádraží Radotín přes Horymírovo náměstí a ulicí Balého ke kostelu a lávce. Zároveň 
však vřele doporučuji alespoň jednou nevynechat spojovací úsek obou přípojných bodů na značku 
zde v Radotíně. Kromě těchto dvou značených směrů ale Radotín nabízí mnoho dalších, jimiž se lze 
za uspokojením vydat; jedním z nich je cyklotrasa podél Berounky, na niž lze bez problémů sejít od 
lávky a vyrazit  k  Černošicím. Úplně tou nejúžasnější,  a přitom poměrně neznámou, lokalitou u 
Radotína je Slavičí údolí chráněné jako přírodní rezervace; na vstup do něj poukazuje název ulice 
Slavičí, jedná se ovšem o určení matoucí, neboť Slavičí je slepá ulička, z níž vstoupíte akorát tak na 
soukromou  zahradu;  pro  cestu  do  údolíčka  vskutku  opusťte  nepříjemně  frekventovanou  osu 
Radotínského údolí K cementárně vpravo ulicí K Edenu (to při cestě od centra čtvrti,  pro větší 
pohodu můžete také využít zastávku Safírová - z ní snadno projdete na ulici K Edenu) vedoucí 
podél Malého háje; vstupní stezka do Slavičího údolí vede vpravo podél potůčku vycházejíc hned u 
začátku zahrad, ještě před odbočkou ulice Slavičí; po chvíli narazíte na malé rozcestí, kde se dáte 
doleva a za zahradou dojdete pěšinkou do hladaného krásného údolí; v jeho horní části se musíte 
rozhodnout,  zda  jít  vpravo či  vlevo -  doleva vede  cesta  do  Lochkova,  zatímco pěšina doprava 
prudce stoupá na osadu Lahovská, odkud lze samozřejmě jet autobusem 245 do Radotína a domů, 
ale také pokračovat dál, kupříkladu do Velké Chuchle.

Vysoko  nad  Radotínem  leží  unikátní  malá  osada  Lahovská.  Je  zcela  obklopena  přírodním 
parkem Radotínské  údolí  -  Chuchelský  háj a  bezprostředně  pod  ní  leží  jedna  z  nejúžasnějších 
přírodních  rezervací Prahy -  Slavičí  údolí.  Jedná se  o  příjemnou domkovou osadu,  ale  většina 
budov zde není  nijak zvlášť nová,  i  když  tady naleznete  i  celkem novou zástavbu;  přesto sem 
veřejná hromadná doprava ještě nedávno vůbec nejezdila - osada byla odkázána na pěší docházku, 
nebo individuální automobilovou dopravu; její špatnou dostupnost zapříčiňuje především izolovaná 
poloha na kopci, odměnou za ni však je naprosto klidné bydlení, o němž zde snad nemůže být 
pochyb. Před nedlouhým časem sem byla přivedena polookružní autobusová linka 245 od Nádraží 
Radotín, kde lze přestoupit na vlak do centra, případně na několik autobusových linek. Avšak ještě 
nyní se Lahovská občas ocitne bez své autobusové linky, neboť v zimním období může mít autobus 
problém  vyjet  vzhůru  strmou  ulicí  Strážovskou.  Linka  245  původně  jezdila  jen  okruhem  po 
severovýchodní části Radotína,  dříve projížděným 256, teprve pak byla prodloužena o zajížděcí 
úsek se třemi zastávkami - Otěšínská,  Solná a Plánická; paradoxem je, že ačkoliv na lince 245 
existuje zastávka Lahovská, a ta je dokonce pojmenována po osadě, neboť obě ulice ,,Lahovská“ 
(viz  heslo  Lahovice)  se  nacházejí  úplně  jinde,  nejenže  není  centrální  lahovskou zastávkou,  ale 
dokonce  se  v  osadě  Lahovská  vůbec  nenachází;  jedná  se  o  rudiment  z  doby,  kdy  nahoru  na 
Lahovskou žádný autobus nejezdil - tato zastávka byla určena kromě jiného pro začátek výstupu 
vzhůru ulicí Strážovskou. Centrální zastávka na Lahovské se jmenuje Otěšínská a právě ona se vám 
bude  nejvíce  hodit,  budete-li  chtít  použít  Lahovskou  coby východiště;  nahoře  v  osadě  se  dále 
nachází  zastávka Solná.  Zajímá-li  vás,  kam můžete  z  Lahovské vyjít,  je  jasné,  že  jako první  a 
nejdůležitější vám doporučím rozhodně Slavičí údolí; o heslo výš jsem naznačil vstup z radotínské 
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ulice K Edenu, z lahovské strany byste jej spíše našli, ale ani zde není nijak očividný - vede z ulice 
Otěšínské, ovšem z druhé poloviny, než ve které je autobusové obratiště; tato ulička v celé své délce 
jde po severním okraji osady, půjdete-li od autobusu, budete tedy mít nezastavěnou plochu po pravé 
ruce a v jednu chvíli narazíte na prudkou pěšinu klesající lesem (vpravo) do údolí, seševše po ní už 
stačí jen odbočit doleva. Pokud byste na Lahovské nechtěli začínat, nebo byste chtěli vyrazit pro 
změnu jinam, nabízí se cesta do ulice Lahovská nacházející se v sousední chatové osadě, z této 
osady pak vyjdete na ulici Na hvězdárně vedoucí do  Velké Chuchle; během klesání si pomůžete 
schody skončiboše rovnou na náměstí Chuchelských bojovníků.

Kotlářka je  osada  v  západní  části  Košíř,  severně  od  Plzeňské  ulice.  Přímo  na  ulici  Pod 
Kotlářkou staví  autobusová linka 167 od metra B Na Knížecí, ale hlavní dopravu sem zajišťují 
tramvajové linky od Anděla a dále na Řepy, pro něž je toto místo velmi důležité, neboť se zde 
nachází  obratiště,  kde  jsou  některé  linky ukončeny.  V době,  kdy tramvajová  trať  vedla  jen  k 
vozovně Motol a metro končilo na Smíchovském nádraží - vlastně Nádraží Smíchov -, bylo zde 
symetricky s tramvajovým obratištěm - přes ulici Pod Kotlářkou - také obratiště autobusové, kde 
končily návazné autobusové linky; dnes v těch místech stojí benzinka a po někdejším obratišti není 
ani památky.  Samotná osada Kotlářka asi moc zajímavá není, hodí se však coby východiště do 
sousední přírodní památky Skalka a k rozvalinám stejnojmenné usedlosti. Za těmito cíly vyrazíte z 
ulice  Pod Kotlářkou bezejmennou uličkou vpravo -  přímo od zastávky BUSu 167 na Motol,  z 
úplného konce této ulice vystoupáte na louku a na ní se můžete dát doprava k vyhlídce ze skály; 
pak se vraťte na cestu, ale mějte na paměti, že se musíte držet spíše napravo - s lehkým orientačním 
smyslem se vám povede pěšinu k usedlosti Skalka objevit, od ní vyjdete na ulici U Klikovky. Další 
možností je u zelené závory vyjít k severu mezi na cestu mezi hřišti - tato vás vyvede na ulici 
Podbělohorskou, odkud již musíte pokračovat podle vlastní fantazie.

Cibulka je čtvrť v západní části Košíř, jižně od Plzeňské třídy. Jedná se o čtvrť se zajímavým 
charakterem zástavby samostatnými domky poměrně podobného stylu. Je obsloužena autobusovou 
linkou 123 od metra  B Na Knížecí projíždějící  celou čtvrtí  a končící  u usedlosti  Šmukýřka na 
stejnojmenné  zastávce;  zároveň  tudy  prochází  železniční  trať  122  od  hlavního  nádraží  přes 
hlubočepské viadukty a dále na Hostivici, přičemž zastávka Praha-Cibulka je přímo uprostřed čtvrti. 
Nejzajímavějšími památkami v její severní části jsou moderní trochu krabicoidní  kostel sv. Jana 
Nepomuckého a  usedlost Kavalírka (Nad Kavalírkou 5). Jižněji - nedaleko Šmukýřky - můžete 
najít nově opravenou  kapličku sv. Prokopa skrytou v zahradě, k níž se dostanete průchodem ze 
spojnice  ulic  Na Šmukýřce  a  Pod Šmukýřkou;  kousek od  ní  stojí  hned u konečné  autobusové 
zastávky  Šmukýřka  Šmukýřka.  Z  Jinonického  údolí vede  nejjednodušší  cesta  sem  od  domu 
Jinonická  78  podchodem  pod  vysokým  náspem  železniční  trati  ústíc  k  autobusové  zastávce 
Průchova, kde také začíná  žlutá turistická značka; pokud kus před podchodem odbočíte doleva, 
vyjdete na násep a po něm můžete podél kolejí nadejít spodní cestu, abyste přišli ke Šmukýřce - 
kolem té se dá projít nejen na obratiště, ale i na ulici Pod Šmukýřkou; z ní je možné kromě jiného 
prudce sejít na tutéž údolní cestu, o které jsme před chvílí mluvili.

Zcela nejvýznamnější zdejší památkou je  usedlost Cibulka, dnes konečně opravovaná včetně 
čínského pavilonu. Nejlépe se k ní dostanete od tramvajové zastávky Kotlářka, či vůbec nejbližší 
zastávky linky 123 Schodová, úplně nejzajímavější však je cesta od tramvajové zastávky Poštovka, 
kdy kousek ulicí Nad Hliníkem přijdete k  soše sv. Jana Nepomuckého, kolem níž z obou stran 
vedou schody na hřebínek, na němž stojí již zmíněný čínský pavilon, jenž obeševše dorazíte přímo 
k hlavní bráně Cibulky. Usedlost Cibulka existovala již ve 14. století, ale významným zlomem v 
historii její i celé lokality bylo, když ji v r.1817 koupil hrabě Leopold Linhart Thun z Hohensteinu, 
emeritní světící biskup v Pasově. Tento muž zde založil velkolepý anglický park s mnoha drobnými 
stavbami  a  sochami,  který  byl  navíc  již  v  té  době  volně přístupný,  což  bylo velmi  neobvyklé. 
Leopold Thun-Hohenstein po 9 letech, kdy Cibulku vlastnil - 22.10.1826 - zemřel přibližně ve věku 
78 let; pohřben byl na malostranském hřbitově (viz heslo Smíchov), kde se jeho velkolepá socha 
nad hrobem se stala dominantou celého hřbitova. Z nádherného parku Cibulka toho bohužel dodnes 
zůstalo jen velmi málo; celkem dobře se dochovala již zmíněná socha sv. Jana Nepomuckého, při 

- 51 -



jisté snaze neleznete i sochy Dia (poblíž jedné z cest od ulice Nad Hliníkem), Chrona, Dianu a pár 
staveb většinou v nevalném stavu. Celkem dobře je na tom naštěstí volně přístupná rozhledna, již 
někdo využívá coby kůlnu a zřejmě se o ni také stará; k té se od hlavní brány usedlosti dostanete 
horní cestou - nejbližší okraji zástavby - a je z ní krásný pohled na celý lesopark; doporučuji ji 
navštívit ve všech ročních obdobích; pod rozhlednou můžete narazit na sochu boha Chrona. Když 
od Chrona půjdete údolím vlevo (po sejití od rozhledny), narazíte nedaleko železniční trati na sochu 
Diany a přiševše až ke trati budete moci vystoupat k nadjezdu ulice U lesíka, za nímž (napravo) se 
kousek odtud nachází zastávka  Naskové; nejblíže od rozhledny je zastávka  U lesíka.  Lesopark je 
dnes  součástí  přírodního  parku  Košíře  -  Motol a  celý  je  krásným  a  oblíbeným  místem  pro 
procházky; po asfaltové cestě v jeho jižní části vede izolovaná  žlutá turistická značená trasa ze 
zastávky Průchova ve čtvrti Cibulka do blízkosti vozovny Motol; k usedlosti od ní odbočuje cesta u 
altánu poblíž rozcestníku, při jejím použitím ať už v tomto nebo opačném směru bych doporučil 
využití mapy. Lesopark Cibulka nabízí spoustu dalších cest; přijít sem nebo odejít odtud můžete 
například přes  přírodní památku Vidoule ulicí Na Vidouli vedoucí z  Jinonic (rovnou od zámku); 
dále  ulicí  Na Pomezí  na  opačnou  stranu  než  je  čtvrť  Cibulka  -  k  zastávce  Vidoule;  v  opačné 
polovině je žlutou značku možné opustit u velké ulice Bucharovy, kde se sice dá využít zastávka K 
Vidouli,  ale  hlavně  silnici  přejít  a  projít  čtvrtí  nesoucí  název  Vidoule buď k  Lužinám,  nebo k 
Hájům; poslední velmi dobrá možnost odpojení se se nabízí po podejití železniční tratě, kde ihned 
za  viaduktem tvoří  cesty trojúhelník  a  zatímco  žlutá  jde  mírně  vpravo ke  golfovému hřišti na 
Hliníku,  vy  se  můžete  dát  mírně  vlevo  k  silnici  Bucharově,  po  jejímž  podejití  budete  moci 
obdivovat  zajímavosti  jižně  od  Motola;  o  tom se však  dočtete  až  v  heslu  Motol.  Významným 
východištěm  do  lesoparku  Cibulka  je  železniční  zastávka  Praha-Stodůlky nacházevší  se  dříve 
západněji, dnes však umístěná přímo uprostřed lesoparku a nevadí, že je stranou žluté značky; na ni 
se dostanete snadno ulicí Upolínovou jdoucí od zastávky vlevo, doprava zase vychází ulice Nad 
Hliníkem směřující  kolem areálu  tenisového klubu  k  zastávce  Plzeňka a  pokud těsně  za  tímto 
areálem odbočíte na pěšinu vpravo a budete se jenom maličko snažit, uvidíte nalevo od cesty již 
výše zmíněnou sochu boha Dia; kolem ní i při odbočení až později se můžete dostat k usedlosti 
Cibulka; cesta vlakem zrovna na tuto zastávku je kromě faktu, že se jedná o železniční zastávku 
uprostřed pražských lesů,  doporučeníhodná právě proto,  že  od centra  vede po nejkrásnější  trati 
široko daleko a při cestě z hlavního nádraží či smíchovského severního nástupiště se vám dostane 
skutečně komplexního zážitku.

Hliník leží západně od Motola v sousedství golfového hřiště v přírodním parku Košíře - Motol. 
Skrz toto golfové hřiště prochází  žlutá značka začínající na Plzeňské ulici; na ni můžete přijít od 
tramvajové zastávky Vozovna Motol, nebo také Hotel Golf, skrz lesopark Cibulka vás pak dovede 
do čtvrti Cibulka, kde končí na autobusové zastávce Průchova. Hliník je spojen se světem, zejména 
centrem Prahy, právě řepskou tramvajovou tratí vedoucí od stanice metra Anděl.

Motol leží v horní části toku  Motolského potoka vytvářejícího údolí táhnoucí se od Vltavy k 
východu přes Košíře a Smíchov. Centrální část čtvrti se nachází při dnešní ulici Za opravnou, tedy 
poblíž nájezdu z Plzeňské ulice na Bucharovu a Kukulovu. U odvrácené strany tohoto nájezdu je 
tramvajová  a  autobusová  centrální  zastávka  Motol sloužící  rovněž  pro  přestup  mezi  řepskou 
tramvajovou  tratí a  autobusovými  linkami,  jež  právě  proto  sjíždějí  z  Kukulovy  vlevo,  aby  se 
podjevše nadjezd spojující horní ulice vrátily nahoru k pokračování po Bucharově; na druhou stranu 
jezdí  jednoduše  přímo  dolů  a  nahoru.  Na  zastávku  Motol  byla  před  časem ještě  prodloužena 
autobusová linka 347 končivší na Bílé hoře; bohužel bylo rozhodnuto o zvýšení významu této linky, 
při němž nahradila někdejší 357 a 358 a na druhé straně byla prodloužena na Zličín; sice se nejedná 
o  jedinou  linku  PID,  jež  projíždí  obcemi  mimo  město  vracejíc  se  zpět  do  Prahy,  ale  zde  je 
nelogické, že jezdí ze Zličína a na opačné straně končí v Motole místo toho, aby pokračovala na 
sotva 3 km vzdálené Nové Butovice; zajímavé je, že se ze žádné mapy nedočtete, jak se tato linka v 
Motole otáčí; ona přitom jednoduše zahne vlevo po Plzeňské, kde se má manipulační zastávku a 
pak se otočí přes středový pás do protisměru. Hlavní dopravu do Motola tedy zajišťuje tramvajová 
trať od stanice metra B Anděl - tato sem vede již řádně dlouho proto, že kousek východně od centra 
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Motola stojí tramvajová vozovna, k níž ještě před prodloužením tratě do Řep jezdila linka 7; dnes 
už je obratiště v areálu vozovny jen příležitostné a zatahovací.

Nejvýznamnější památkou Motola je bezpochyby zámek při ulici Za opravnou; jihozápadně od 
centra  se  nachází  bývalý  mlýn (Plzeňská  229).  Na severním okraji  Motola  leží  rozlehlý  areál 
fakultní nemocnice, na jihozápadní straně v údolí zase motolské krematorium s urnovým hájem. Na 
jihu Motol sousedí s  přírodním parkem Košíře - Motol a  přírodní památkou Kalvárie v Motole; 
vysoko  nad  údolím na  skále  chráněné  coby součást  PP Kalvárie  v  Motole  stojí  kříž,  který  je 
dominantou údolí, ale také velmi zajímavým výletním místem; celkem pěkný výhled na něj i na 
údolí je z protějšího srázu, na nějž lze rovněž vystoupat, nejzajímavější je ovšem vyjít rovnou ke 
kříži.  Nejblíže je to  k němu z centrální  zastávky  Motol,  odkud přejdete  podle tramvajové trati 
nájezd na Bucharovu a ještě před rybníčkem odbočíte pěšinou doleva; přirozeně se ještě před tím 
můžete podívat na zámek, případně až k motolskému mlýnu; vystoupavše prudký sráz, dejte se 
ihned pěšinou doprava - dlouhým přímým úsekem se tak dostanete až ke kříži, od něhož se vám 
naskytne zajímavý pohled do údolí se silnicí Plzeňskou a krematoriem, ovšem především si budete 
moci užít neopakovatelné atmosféry kalvárie na nezalesněném skalním vrcholku. Zpátky se musíte 
vrátit  lesem  stejnou  cestou;  navrátivše  se  na  pěšinu  vystoupavší  z  Motola  se  však  rozhodně 
nemusíte vracet dolů, naopak je dobré odbočit doprava a okrajem lesa přijít na rozcestí se stezkou 
přicházející zleva - od silnice Bucharovy; tato cesta Bucharovu podchází a kdybyste se za touto 
silnicí  dali  doprava,  dospějete  na trojúhelník cest,  kde do podjezdu pod železniční tratí  122 již 
vstoupíte  spolu  se  žlutou  značkou  přicházející  od  golfového  hřiště;  právě  díky  podjezdu  není 
problém najít tuto odbočku ani v opačném směru - odbočivši před Bucharovou doprava přichází 
žlutá k železničnímu podjezdu, ihned za nímž jde mírně vpravo; cestou mírně vlevo se dostanete 
právě k podchodu Bucharovy a vzhůru k vedení vysokého napětí, odkud lze pokračovat buď vpravo 
ke  kalvárii,  nebo  vlevo  směrem  na  přírodní  památku  Motolský  ordovik.  Do  této  památky  se 
dostanete snadno, půjdete-li od Motola přímo, či od Cibulky vlevo; nad tratí definitivně zatočíte 
vpravo a shlíževše do železničního zářezu se dostanete na okraj osady Háje; v opačném směru byste 
z ulice 5. máje proti železničnímu podjezdu z ulice V borovičkách odbočili vlevo, avšak ihned za 
okrajem zástavby byste se dali doprava.

Háje jsou však zajímavé i v mnohém jiném než pouze jako východiště do  přírodního parku 
Košíře - Motol. Leckoho asi při prvním kontaktu s nimi zaujal název; již v Americké základně jsem 
se  ústy  Jakuba  Adamce  zmínil,  že  být  v  Praze  ještě  jeden  Újezd,  mohla  by  se  tato  rovnou 
přejměnovat na Újezdov; troje Háje zde snad nenajdete, ale očekávám, že dvě osady s tímto názvem 
jsou dostatečnou zajímavostí.  Charakter obojích Hájů je však značně rozdílný; zatímco Háje na 
Praze 4 jsou známé předevší díky zdejší konečné stanici metra C, dříve tam bývala osada, ale dnes 
už se tam rozkládá jen sídliště, kam se podíváš, Háje na Praze 5 jsou zcela neznámé, nejmenuje se 
podle nich žádná železniční ani MHD zastávka a původně se jednalo pouze o zemědělský dvůr. 
Dnes  lze  tyto  Háje  rozdělit  na  tři  dosti  rozdílné  části,  nejvýraznější  je  ovšem  vilová  čtvrť 
rozkládající  se  jižně od silnice Plzeňské -  tato  severní část  Hájů je  omezena silnicí  Plzeňskou, 
železniční tratí 122 a lesem přiléhajícím ke kramatoriu Motol - jedná se o klidnou a příjemnou 
vilovou  čtvrť;  odděleny  od  ní  železnicí  jsou  jihovýchodní  a  jihozápadní  Háje  -  zatímco 
jihovýchodní Háje jsou opět vilová čtvrť, tentokrát ovšem o poznání odlehlejší a rozkládající se na 
strmém svahu, jihozápadní část se od obou výše zmíněných velmi odlišuje - jedná se přírodní zónu, 
v jejímž středu stojí dvůr Háje, k němuž kromě zahrádkářské osady přiléhá  přírodní památka U 
Hájů. Centrální zastávkou MHD pro Háje je Hlušičkova nacházející se na Plzeňské ulici; ihned u ní 
odbočuje z rušné Plzeňské ulička Hlušičkova,  jíž vstoupíte do klidné vilové čtvrti;  na zastávku 
Hlušičkova vás přivezou  tramvajové linky od stanice metra B Anděl pokračující dále do Řep a 
kromě  nich  zde  staví  autobusová  linka  180  k  zastávce  Kafkova  nedaleko  vstupu  do  metra  A 
Dejvická.  Pro okrajové části  Hájů jsou významné i  další,  zejména autobusové,  zastávky -  Bílý 
Beránek, K Fialce a K Vidouli; pokud vím, je možný i průchod kolem krematoria na tramvajovou 
zastávku Krematorium Motol, ten se může hodit především východní polovině čtvrti. V porovnání s 
těmito čtyřmi zastávkami by ovšem nesrovnatelně větší význam mohla mít  železniční trať 122 z 
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hlavního nádraží přes Žvahov a Jinonice sem a dále přes Zličín do Hostivice; bohužel vlaky Háji 
pouze projíždějí, a přitom zřízení zastávky zde by vůbec nebylo nemožné a při obnovení zastávky 
Praha-Konvářka a vybudování zastávky Jinonice metro by tato trať byla významně zatraktivněna; v 
případě  navýšení  počtu  spojů  by  značně  vzrostl  její  reálný  význam  pro  městskou  hromadnou 
dopravu. Nejlepším východištěm do Hájů je centrální zastávka Hlušičkova, z níž byste nejprve měli 
projít  uličkami Hlušičkovou a Ke Konstruktivě k železničnímu přejezdu a přímo pokračovat ke 
dvoru Háje;  možností  další  cesty je  pak více -  především byste  si  neměli  nechat  ujít  přírodní 
památku U Hájů, z níž železničním podjezdem, na němž naleznete památku na někdejší červenou 
turistickou značku, projdete zpět do severní vilové čtvrti, také lze pokračovat kolem dvora Háje a na 
druhou stranu, přičemž cestou nad železniční tratí narazíte na úchvatnou kapli Nalezení sv. Kříže - 
tudy dojdete na  Bílý Beránek se stejnojmennou autobusovou zastávkou. Z jihozápadních Hájů se 
nechá jít ulicí K Hájům k silnici Bucharově, za níž narazíte na žlutou značku lesoparkem Cibulka, v 
němž  lze  zvolit  i  neznačenou  cestu  dle  libosti.  Z  koncové  části  ulice  5.  máje  vede  cesta  do 
Motolského ordoviku a  jím třeba  na  motolskou kalvárii,  odkud lze  sejít  do centrálního  Motola 
(podrobněji pod heslem Motol). Zřejmě je možné a asi také zajímavé jít z týchž míst - před koncem 
ul. 5. máje - kolem krematoria na Plzeňskou.

Bílý Beránek je osada na křižovatce jižně od Řep ještě na Praze 5, tedy alespoň z té hlavní části; 
i dnes se tu kříží významné ulice - Plzeňská, Slánská a Jeremiášova, přičemž Plzeňská na konci této 
osady končí a dále pokračující silnice vede ulicí s názvem Na Radosti. Na zdejší stejnojmennou 
zastávku jezdí autobusové linky 164 a 225 především od stanic metra B Nové Butovice a Stodůlky. 
Nejvýznamnější památkou je tu bývalá usedlost Bílý Beránek. Vzhledem k tomu, že na čtyři strany 
odtud vedou frekventované ulice a na severní straně se navíc rozkládá řepské sídliště, je nejlepší 
vyrazit  z Bílého Beránku na  Háje. Samozřejmě je možné použít  uličku Pod viaduktem, jež zde 
začíná táhnouc se hned odtud vilovou čtvrtí k východu; dále se však nabízí možnost zamířit ke 
dvoru Háje cestou vycházející z Jeremiášovy vlevo až za železničním viaduktem - tato vede přímo 
kolem skvostné barokní kaple Nalezení sv. Kříže.

Osou centrálního Zličína je ulice Hrozenkovská, staré centrum je však až v její západní části v 
místech ulic U lípy a Mistřínské; tuto část Zličína jsem však prozatím nenavštívil. Ze Zličína je 
nejznámější  a  dopravně  nejvýznamnější  autobusové  stanoviště  Zličín  při  stejnojmenné konečné 
stanici  metra  B;  vyjíždějí  odtud autobusy do okolí  -  třeba  na  Beroun,  Kladno nebo  Rakovník. 
Možná také znáte  železniční stanici Praha-Zličín na trati 122 z hlavního nádraží přes Smíchov do 
Hostivice, ovšem ta leží až na okraji Řep, u konečné tramvajové zastávky Sídliště Řepy. Po ulici 
Hrozenkovské  jezdí  autobusové  linky  od  metra  Zličín,  dálková  164  a  posilové  příměstské 
prodloužené před časem ze stanoviště Zličín  na Sídliště Řepy (380, 384) ovšem odbočují  již v 
dnešním centru Zličína - za zastávkou Halenkovská - vpravo; na zastávku pro starou část -  Starý 
Zličín - pokračují jen linky 257 a 306 k Sobínu.

Třebonice jsou  víska  na  okraji  Prahy oddělená  Rozvadovskou  spojkou  od  Zličína  a  silnicí 
Novořeporyjskou  od  Chrášťan.  Přímo  na  návsi  končí  zastávkou  Třebonice linka  MHD 249 od 
stanice metra B Luka.

Na  návsi  stojí  malá  zvonička,  nejzajímavější  u  Třebonic  je  však  nejvyšší  vrchol  Prahy 
Kopanina ve výšce 392,2 m n.m.; na něj se dostanete ulicí K Chabům, z níž na konci zástavby 
odbočíte uličkou vlevo k ostré zatáčce doleva, v níž se od ulice odpojíte přímo a doševše k poli 
uzříte kótu. Po návratu na cestu k východu lze pokračovat přes Chaby ke stanici metra B Stodůlky. 
V okolí Třebonic také stojí za pozornost kostelík sv. Jana a Pavla (viz samostatné heslo Krteň). Dále 
lze vyrazit na západ k dálnici a buď na Chrášťany, nebo na Jinočany, což je však cesta dálnicí 
značně znepříjemněná.

Chaby jsou malá osada mezi Třebonicemi a Stodůlkami a také mezi Zličínem a kostelíkem sv. 
Jana a Pavla na Krtni. Už z tohoto samotného je po přečtení předchozího hesla možné očekávat, že 
nejlepčí cesta sem je od stanice metra B Stodůlky. Chaby však navštívíte nespíše jako cíl, než jako 
průchozí osadu, třeba při výletu na Kopaninu, protože právě kolem ní sem vede cesta z Třebonic; 
kromě  toho,  že  tudy  prochází  nejkratší  spojnice  Třebonic  se  Stodůlkami,  lze  očekávat,  že  po 
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pokračujícím rozvoji nákupní zóny Zličín by se sem dalo dobře přijít i od metra B Zličín, a sice z 
ulice Stockholmské; zajímavým výletním místem možná o to více, že tam nenaleznete autobusovou 
zastávku, je kostelík sv. Jana a Pavla jižně odtud, o němž pojednává následující heslo.

Lehce  jihovýchodně  od  Třebonic,  jižně  od  Chabů  a  severozápadně  od  Řeporyj  při  toku 
Dalejského potoka leží Krteň - osamocený hřbitovní kostelík sv. Jana a Pavla. Toto místo se sice 
nachází při silnici spojující Řeporyje a Třebonice, po níž jezdí  autobusová linka 249 od stanice 
metra B Luka, tato linka zde však nemá zastávku a je to sem přibližně stejně daleko ze zastávky 
blíže  centru  nacházející  se  u  betonárky  na  samém okraji  Řeporyj  -  K  Třebonicům -  jako  ze 
Třebonic. Pokud byste přišli ze zastávky K Třebonicům a nechtěli se již k pokračování vracet na 
silnici, nabízela by se příjemná možnost pokračovat o něco delší cestou na sever do Chabů a z nich 
pak do Třebonic. Je pravda, že Krteň se nachází v drobné izolaci od okolí kvůli několika dálnicím a 
silnicím, ale při jisté fantazii zde i milovníci delších výletů mohou vymyslet trasu dle svého gusta.

Stodůlky dnes zahrnují rozlehlé sídliště známé jako Jihozápadní Město; jeho osou je  trasa B 
metra se stanicemi Nové Butovice, Hůrka, Lužiny, Luka a Stodůlky. Historické centrum Stodůlek se 
nachází  v  okolí  kostela  sv.  Jakuba  Většího,  celkem  blízko  stanice  metra  Stodůlky,  novodobé 
centrum Jihozápadního Města však vzniklo na Slunečním náměstí u stanice metra Hůrka. Dopravní 
zajímavostí zde je most metra přes údolí Prokopského potoka; stanice Hůrka a Lužiny vůbec nejsou 
v denním provozu obsluhovány povrchovou dopravou, zato stanice Nové Butovice a Luka jsou 
přestupními uzly i na dopravu za město; na Nových Butovicích je stanoviště MHD a autobusových 
linek zejména na Beroun, na Lukách je pak přestupní zastávka na linky k Řeporyjím a dále ven z 
města, ovšem žádná linka zde nezačíná; ty, na něž se zde hlavně přestupuje, začínají o zastávku dál 
- na obratišti Sídliště Stodůlky. Je známo, že existuje též železniční zastávka Praha-Stodůlky; ta se 
dříve  nacházela  západněji  než  dnes,  dneska  má  především turistický  význam a  ležíc  uprostřed 
lesoparku Cibulka je dosti vzdálena třebaže rozlehlé stodůlské zástavbě.

Nejzajímavější  památkou  Stodůlek  je  krásný  novogotický  kostel  sv.  Jakuba  Většího z  let 
1901-03 v jejich historickém středu, bez zajímavosti není ani Sluneční náměstí s moderní radnicí a 
neméně  moderním,  avšak  moc  pěkným,  kostelíkem  sv.  Prokopa.  Přírodní  osu  Stodůlek  tvoří 
Prokopský  potok vytvářející  později  spolu  s  Dalejským známé Prokopské údolí;  ve  Stodůlkách 
kolem něj vznikla přírodní zóna s několika rybníky a je pěkné podél něho jít středem sídlišť a pak 
spolu s ním podejít silnici Jeremiášovu směřujíce přes Novou Ves do Prokopského údolí.

Nová Kolonie je čtvrť na severu Stodůlek podobně jako Lužiny, jež si ovšem nesmíme spojovat 
se  stanicí  metra.  Centrální  zastávkou  Nové  Kolonie  je  stejnojmenná  autobusová  zastávka 
obsluhovaná  linkami -  jako  celá  tato  severostodůlecká  oblast  -  130  a  174,  přičemž  první  má 
charakter spíše dálkový,  ovšem tak trochu mezní,  zajišťujíc pro Novou Kolonii  sice spojení  na 
Nové  Butovice  (metro  B),  ale  také  až  na  Anděl;  174  je  klasická  dálková  linka,  propojující 
Jihozápadní Město se stanicí metra A Hradčanská. Při návštěvě Nové Kolonie je vhodné využít pro 
příchod sem třeba i stanici metra B Lužiny oddělenou od ní údolím Prokopského potoka, dále pak 
budete pokračovat nejspíš severním směrem na Háje, či do lesoparku Cibulka.

Vidoule jakožto vilová čtvrť se nachází severně od Stodůlek, oddělena od nich Rozvadovskou 
spojkou; jen okrajově se zde zmíníme, že Vidoule se nazývá také přírodní památka v jihovýchodní 
části lesoparku Cibulka. Čtvrť Vidoule má spád ze zastávek K Vidouli a K Fialce zejména ke stanici 
metra B Nové Butovice. Navštívíte ji nejspíše jako průchozí bod mezi oblastí Stodůlek, kam jezdí 
metro B (dobrým východištěm k severu je zde zejména stanice Lužiny) a Cibulkou, okrajově pak 
také mezi Háji a Cibulkou, případě také Stodůlkami a Háji.

Jinonice jsou  známé  podle  stanice  metra,  případně  i  železniční  stanice,  historické  centrum 
někdejší vsi je však než stanici Jinonice blíže Novým Butovicím; určíme jej celkem přesně podle 
pomezí  hlavních  ulic  Karlštejnské,  Řeporyjské  a  Butovické;  příjemnější  je  však  určení  podle 
centrální  uličky  U  jinonického  rybníčka.  Centrální  jinonickou  autobusovou  zastávkou  je 
Karlštejnská obsluhovaná  linkou 130 především k metru B Jinonice, ale také dále až do oblasti 
Anděla.  Železniční stanice se nachází cca 500 m od stanice metra, ale přesto by bylo dobré zřídit 
železniční zastávku také přímo u metra, neboť v nejbližším místě jsou od sebe železniční trať a 
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stanice metra vzdáleny pouze 100 m.
Nejvýznamnější jinonickou památkou je zámek nacházející se v jejich středu; při začátku ulice 

Na Vidouli. Můžete k němu dojít třeba od stanice metra Nové Butovice, nebo od centrální zastávky 
Karlštejnská a  pak  vyrazit  například  ulicí  Na  Vidouli  ke  stejnojmenné  přírodní  památce na 
jihozápadní straně lesoparku Cibulka - když už budete v něm, můžete vybrat z nespočtu možných 
tras a míst ukončení vycházky do těchto oblíbených částí města. Na severovýchodním okraji Jinonic 
se nachází také usedlost Vysoká - sice zajímavá, ale naléhavě vyžadující opravu; stojí u uličky Na 
Vysoké a dostanete se k ní od stanice metra Radlická ulicemi Na Farkáně IV a Na Vysoké I, nebo z 
ulice Radlické vycházející ulicí Na Vysoké II, k níž můžete dojít od obou sousedních stanic metra, 
ale  i  od  nádraží  Jinonice;  další  možnosti  přístupu  nabízejí  autobusové  zastávky  Farkáň a  U 
Waltrovky. Na okraji Jinonic, konkrétně při  zdejší stanici metra, začínají  zelená a žlutá turistická 
značka vycházející přes Butovice do oblasti Prokopského a Dalejského údolí.

Butovice jsou krásná malá víska, nepříliš známá. Leží v těsném sousedství Prokopského údolí a 
hradiště osídleného  od  pozdní  doby  kamenné  (2000př.n.l.)  po  slovanskou  dobu  hradištní 
(10.-11.stol.n..l.),  na  opačné  straně  je  silnice  Radlická  odděluje  od  zástavby  Jinonic.  Hlavní 
zastávka pro ně určená se nachází na jejich okraji - na silnici Radlické - nazývá se Sídliště Jinonice 
a jezdí sem autobusy 130 a 149 k metru B Jinonice. Nejvýznamnější památkou Butovic je původně 
románský  kostel sv. Vavřince z 11.stol. přestavěný v letech 1571 a 1894 na jejich jižním okraji. 
Vyrazit odtud můžete nejlépe do Prokopského údolí a jeho okolí, k čemuž vám mohou napomoci 
dvě turistické značky vycházející od stanice metra B Jinonice rozdělujíce se právě v Butovicích: 
zelená vede  na  Novou  Ves  a  dále  k  Řeporyjím,  zatímco  žlutá jde  přes  butovické  hradiště  do 
Prokopského údolí a dále přes Klukovice na Barrandov.

Dalejský mlýn stojí v  Prokopském údolí jsoucím oázou zeleně vnořenou mezi barrandovské 
sídliště a planinu Na rovinách, v jejíchž některých částech bývala v dávnější minulosti hradiště. 
Nejhodnotnější  svahy  Prokopského  údolí  chrání  přírodní  rezervace  Prokopské  údolí a  celé 
Prokopské  údolí  spolu  s  od  něj  odbočujícím  Dalejským  údolím  je  součástí  přírodního  parku 
Prokopské  a  Dalejské  údolí.  Jak  lze  očekávat,  Prokopským  údolím  před  spojením  obou  teče 
Prokopský potok, zatímco údolím Dalejským potok Dalejský; zajímavostí ovšem je, co se s oběma 
názvy děje  po jejich soutoku,  neboť  zatímco údolí  pokračujícímu dále  ke  Hlubočepům se říká 
Prokopské, potok v jeho hloubi slove Dalejský; nápovědu, proč k tomu mohlo dojít, poskytne fakt, 
že Prokopské údolí dostalo název po kostelíku sv. Prokopa, stavším nad společnou částí a zbořeném 
ve 20. století v souvislosti s těžbou vápence, a Dalejské po Dalejích, jež také naleznete ve společné 
části  údolí;  není  to  tedy tak,  že  by po setkání  se obou údolí  jeden název přetrval  a  druhý byl 
potlačen, ale tak,  že potok byl pojmenován po Dalejích, zatímco celé údolí po sv. Prokopovi a 
jdeme-li proti proudu, získává jedno údolí název od potoka a ve druhém zase přechází jméno údolí 
na  potok.  My  se  v  tomto  heslu  budeme  věnovat  hlavně  společné  části  údolí.  Prokopským  a 
Dalejským údolím prochází v celé délce z Hlubočep do Řeporyj železniční trať z Prahy-Smíchova 
na Beroun přes Rudnou; na začátku údolí se přitom nachází stanice Hlubočepy použitelná také jako 
výchozí  bod  vycházky  údolím,  v  Dalejském údolí  zase  zastávka  Holyně.  Největší  zajímavostí 
společné části býval jistě kostelík sv. Prokopa, jenže ten nad ním již neuvidíte; vysoko nad tunelem 
můžete zřít jen  kříž, to ovšem musíte jít mimo něj a cesta  tunelem je též zajímavá. Jedná se o 
bývalý vlečkový tunel, jehož si můžete všimnout při cestě z centra napravo těsně před Dalejemi; 
jeho  projití  je  možné i  bez  osvětlení,  ale  vzhledem k tomu,  že  se  v  tunelu  i  v  letním období 
vyskytují  ledové  krápníky,  na  nichž  lze  snadno  uklouznout,  doporučuji  mít  s  sebou  baterku. 
Největší zajímavostí údolí je dnes Jezírko vzniké jako pozitivní dopad těžby výronem spodní vody 
po odstřelu v r.1905; dříve kolem něj vedla modrá turistická značka, dnes jeho nalezení musíte 
věnovat o něco více práce -  při  cestě od Hlubočep k němu odbočuje přístupová cesta u tabule 
naučné stezky; z opačné strany se tam dostanete z místa, kde se dnešní modrá spolu s asfaltovou 
ulicí stáčí doprava - zde prostě půjdete po cestě rovně. Celým Prokopským údolím vede asfaltová 
cesta nesoucí z Hlubočep název K Dalejím; na Dalejích se přejmenovává na Prokopské údolí; po 
odpojení se Dalejského údolí, jímž vede jen poněkud menší cesta, pokračuje Prokopským údolím 
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dále do Nové Vsi, v níž se mění na ul. K Nové Vsi. Můžete jím jít z Hlubočep po modré značce a 
těchto ulicích, přičemž v místě rozdělení údolí si můžete vybrat cestu buď  Dalejským údolím na 
Řeporyje,  nebo  Prokopským údolím na  Novou  Ves.  V Hlubočepích  se  jako  východiště  nabízí 
železniční stanice Pha-Hlubočepy a autobusová zastávka  Hlubočepská. Do míst pomezí všech tří 
částí údolí je to nejblíže z Klukovic, kde je autobusová zastávka sice kousek před obcí, ale přesto se 
hodí. Kromě modré vede, byť jen kousek, údolím také žlutá turistická značka přicházejíc v jednom 
směru  přes  Butovice  od  stanice  metra  Jinonice  a  ve  druhém přes  Klukovice  od  barrandovské 
tramvajové zastávky Geologická.

Nová Ves je  malá  osada  v  horní  části  Prokopského údolí,  až  nad  soutokem Prokopského a 
Dalejského potoka. Ačkoliv sem nejezdí žádná veřejná hromadná doprava, dostupnost této klidné 
osady je výborná, neboť se nachází v docházkové vzdálenosti od stanice metra B Nové Butovice; 
hlavní příjezdová ulice - K Nové Vsi - však vede z Butovic starých, a sice z ulice Novoveské. Přímo 
skrz Novou Ves prochází zelená turistická značka z Jinonic přes Butovice sem a dále do Řeporyj; 
hlavní osová ulice se zase hned na konci vsi mění v silničku Prokopské údolí vedouc Prokopským 
údolím do  oblasti  soutoku  Prokopského  a  Dalejského  potoka,  podél  nichž  společně  můžete 
pokračovat  ke  Hlubočepům,  nebo  dle  libosti  zvolit  cestu  na  Klukovice,  či  naopak  Dalejským 
údolím k Řeporyjím.

Opatřilka se nachází pod sídlištěm Velká Ohrada a nad Dalejským údolím, konkrétně nad jeho 
první třetinou při cestě od Vltavy. Přímo pod Opatřilkou je  železniční zastávka Praha-Holyně na 
malebné  lokálce  k  Berounu procházející  Prokopským a  Dalejským údolím  z  Hlubočep  až  do 
Řeporyj;  osada  Holyně  leží  nad  údolím  naproti  Opatřilce,  v  její  dolní  části  (u  zastávky)  pak 
nalezneme jen pár budov včetně Nového mlýna a chatovou osadu. Na rozdíl od Prokopského údolí 
provedeného asfaltovou cestou z Hlubočep až do Nové Vsi, Dalejským údolím vede souběžně se 
železnicí  jen  většinou  celkem  pohodlná  a  dobře  sledovatelná  pěšina.  Dostanete  se  sem,  jak 
očekávatelno,  kromě pěšího příchodu nejlépe  vláčkem právě na zastávku Holyně.  Pěší  cesta od 
Hlubočep je  lemována  modrou  turistickou  značkou (viz  heslo  Daleje  -  Prokopské  úd.),  která 
odbočuje od silničky Prokopské údolí vstupujíc do Dalejského údolí, na jehož začátku se nachází 
působivý Červený lom, chráněný jako součást  přírodní památky Opatřilka - Červený lom; kromě 
této PP je v tomto údolí (na protějším svahu) ještě NPP U Nového mlýna a zejména v jeho západní 
části rozlehlá  národní přírodní památka Dalejský profil; celé Dalejské údolí je navíc chráněno v 
rámci přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Od železniční zastávky stoupá modrá k Holyni 
a dále údolím pokračuje  naučná stezka, dříve vyznačená jenom jednosměrně, dnes (po přeložení 
zelené  z  Dalejského  údolí  na  okraj  Řeporyj)  dooznačená  i  v  opačném  směru;  jediným  hůře 
nalezitelným místem byla obchůzka rozvalin Dobré Vody, dnes už snad při této cestě přes louku nad 
údolím nebudete mít problém.

Řeporyje jsou  celkem velká  čtvrť  na  okraji  Prahy.  V jejich  středu leží  náměstí s  centrální 
autobusovou zastávkou, kam přijíždějí autobusové linky hlavně od stanice metra B Luka, linka 256 
pak  od stanice Nové Butovice na téže trase metra; nejzajímavějšími tudy projíždějícími linkami 
jsou  právě  256  směřující  do  hloubi  Radotínského  údolí  končíc  u  radotínského  nádraží a  230 
prodloužená ve všední dny přes Slivenec na Barrandov. Kromě autobusů zde zastavují také vlaky na 
železniční trati ze Smíchova přes Rudnou do Berouna.

Nejvýznamnější památkou přímo v Řeporyjích je původně románský kostel sv. Petra a Pavla na 
vršku nad náměstím pocházející ze 2.čtvrt.  12.stol.,  v 18.stol.  barokně přestavěný. V sousedství 
Řeporyj pak před časem vyrostlo středověké městečko Řepora a kolem něj byla protažena modrá 
turistická značka z náměstí ke stanici metra B Stodůlky; na opačnou stranu vede modrá na Ořech a 
dále rovnou na jih přes horní část Radotínského údolí a okraj Třebotova na Kulivou horu;  zelená 
původně začínala u železniční stanice, dnes vychází z náměstí, ovšem přírodní park Prokopské a 
Dalejské údolí pouze tečuje vedouc po okraji Řeporyj k Velké Ohradě, odkud pokračuje přes Novou 
Ves  a  Butovice  k  metru  Jinonice.  Nejzajímavější  cesta  odtud  je  právě  Dalejským údolím,  kam 
dostanete odbočivše z Dalejské ulice před železničním podjezdem vlevo do Mládkovy ul.; dále se 
již necháte vést naučnou stezkou zprvu po staré zelené, kousek nad údolím (údolní cesta končí na 
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Dobré Vodě), vpravo a posléze už opět údolím do blízkosti železniční zastávky Holyně, odkud vás 
dále Dalejským a Prokopským údolím do Hlubočep povede modrá turistická značka.

Rutický mlýn leží hluboko v horní části Radotínského údolí. Nevede k němu žádná asfaltová 
silnice,  jen  cesta  doprovázená  červenou  turistickou  značkou.  Tato  část  Radotínského  údolí  je 
chráněna jako přírodní rezervace Radotínské úd. a je součástí přírodního parku Radotínské údolí -  
Chuchelský háj (jeho pražská část) a  CHKO Český kras. Kromě Rutického se v údolí nacházejí i 
další mlýny, z nichž nejvýznamnější jsou Maškův, Kalinův a Měchurovský; třetí jmenovaný stojí 
až na konci údolí u Chotče, prostřední při rozcestí červené a modré značky, první pak stojí u silnice 
K  Zadní  Kopanině,  po  níž  jezdí  asi  nejpožitkářštější  pražská  autobusová  linka  256  z  Nových 
Butovic  přes Řeporyje,  Zmrzlík,  Zadní  Kopaninu a Radotínským údolím do Radotína.  Přímo u 
Maškova  mlýna  má  tato  linka  zastávku  na  znamení  ,,Maškův mlýn“  jsoucí  velice  dobrá  coby 
východiště na procházku Radotínským údolím. My se nyní budeme věnovat jenom jeho části od 
hranice  přírodní  rezervace  poblíž  Maškova  proti  proudu  Radotínského  potoka,  jenž  toto  údolí 
utváří; dolejší část údolí bude probrána níže - pod heslem ,,Cikánka“. Přímo k zastávce Maškův 
mlýn  klesá  přicházejíc  zde  na  silnici  červená  jdouc  od  Slivence  a  již  u  tohoto  hesla  zmíněné 
rozvodny, schází přitom po zajímavé pěšině, výše se zase odkrývají velmi zajímavé výhledy. Dole u 
zastávky můžete kromě pokračování po červené vyrazit vlevo silničkou k Cikánce, ale také silničku 
skoro jen přetnout a přes lávku označenou zákazem vjezdu motocyklů zamířit stoupající pěšinou ke 
Kosoři; výše je cesta bohužel přerušena okrajem lomu, jenž musíte obejít pravou stranou. Červená 
se u mlýna dává vpravo po silničce proti proudu potoka; silničku K Zadní Kopanině však brzy 
opouští na cestu údolím Radotínského potoka vedoucí okolo Rutického mlýna ke mlýnu Kalinovu, 
kde značená trasa prochází rovnou dvorem na rozcestí s  modrou, odkud lze mimo červenou dojít 
například do  Kosoře (nejprve po modré a pak neznačenou cestou vlevo),  Třebotova nebo  Ořecha 
(tam vede sama modrá), dále po červené potom až do Chotče, kde údolní cesta prakticky končí.

Vyrazíme-li v  Radotínském údolí od Maškova mlýna silničkou po proudu Radotíského potoka, 
vstoupíme do osady Cikánka; malé a příjemné to osady v tomto údolí na okraji Prahy, zahrnutého v 
CHKO  Český  kras,  přírodním  parku  Radotínské  údolí  -  Chuchelský  háj a  obklopeného 
maloplošnými  chráněnými  územími,  z  nichž  nejvýznamnějším  je  přírodní  rezervace  po  údolí  
pojmenovaná.  Jihozápadně od osady Cikánka se nacházejí veliké  radotínské lomy a dále údolní 
silnicí  bychom  došli  k  cementárně,  kde  se  však  malá  silnčka  napojí  na  velkou  komunikaci 
scházející od městského okruhu k Radotínu, po níž už není nijak zvlášť příjemné jít. O to víc však 
doporučuji projití si údolí po silničce  K Cikánce, za hranicí MČ Radotín a Řeporyje nazývané K 
Zadní Kopanině. Na Cikánku a vůbec do této části Radotínského údolí se - tak jako k Maškovu 
mlýnu  -  nejlépe  dostanete  autobusovou  linkou  256  od  metra  B  Nové  Butovice.  Kromě  osady 
Cikánka  a  místy zajímavých pohledů na  lomy i  okolní  přírodu je  tu  ukryto  ještě  jedno velmi 
zajímavé místo  -  mám na  mysli  pomník padlým u  zastávky  Lomy skrývající  se  vedle  silnice 
napravo při cestě od Radotína - ten rozhodně stojí za pozornost.

Dolní Černošice leží na pravém břehu řeky Berounky v sousedství Černošic jsouce však součástí 
hlavního města Prahy. S městem Černošice jsou Dolní Černošice dopravně integrovány, neboť k 
nim  výrazně  nejbližším  stanovištěm  veřejné  hromadné  dopravy  je  právě  železniční  zastávka 
Černošice; automobilům je však lávka spojující Dolní Černošice se sousedním městem nepřístupná, 
a tak tyto musí jezdit druhou stranou - přes Lipence ke Zbraslavi. Místo, jež z Dolních Černošic při 
jisté turistické aktivitě v okolí Prahy určitě navštívíte, se nazývá  Bluk a leží přímo u lávky přes 
Berounku; zde se také nachází velký mlýn, zvaný Blukský. Centrum Dolních Černošic jsem však 
sám  nenavštívil,  ačkoliv  bych  to  jednou  rozhodně  chtěl  učinit;  problémem  je,  že  na  náves  - 
nacházející se v koncové části ulice Dolnočernošické - musíte dojít 500 metrů po ulici, jíž je potom 
třeba se zase vrátit, z turistického hlediska je tedy celkem nepřístupná.

Na samé jižní hranici Prahy leží chatová osada Kazín, za níž se vypíná skála severního okraje 
Brd, na které leželo stejnojmenné výšinné sídliště obydlené v pozdní době kamenné, době bronzové 
a  železné;  nemá však  nic  společného  s  Krokovou  dcerou  Kazi,  sestrou  Libušinou.  Podél  řeky 
Berounky zde byla ve skále vytesána stezka na další hradiště osídlené až do 9.stol., dnes tudy vede 
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modrá turistická značka.  Na Kazín můžete  dojít  buď po  žluté značce od  zelezniční  zastávky v 
Černošicích,  nebo ulicemi  Černošickou a  Oddechovou z  konečné zastávky městské autobusové 
linky 241 v Lipencích.  Na obě přístupové cesty zde  navazuje  okružní  modrá  turistická  značka 
vedoucí do Jíloviště jednou větví přes Cukrák, tou druhou pak po výše zmíněné stezce a brdským 
lesem západně od první varianty.

Půjdete-li z Kazína Oddechovou ulicí k Lipencům, budete procházet chatovou osadou Lipany. 
Nejlepší  přístup sem z VHD je právě ze zastávky  Lipence,  avšak kromě chat  zde asi  nic  moc 
zajímavého nenajdete.

Lipence jsou celkem velká čtvrť spíše vesnického charakteru jihozápadně od Zbraslavi. Leží v 
široké rovině na pravém břehu Berounky pod brdskými svahy. Dostanete se sem autobusovou linkou 
241 od stanice metra B Smíchovské nádraží.

V samotných Lipencích nevím, jestli je něco opravdu zajímavého, vyrazit odtud však můžete 
celkem pohodlně zejména na Brdy, a to nejsnáze přes Lipany na Kazín a dále po modré značce, ale 
také ulicí  Jílovišťskou, jež začíná u autobusové zastávky  U kapličky vedouc jižním směrem na 
Brdy, kde existují možnosti odbočení na lesní cesty k Cukráku.

Peluněk je osada mezi Zbraslaví a Lipenci přímo pod obchvatem Strakonické silnice kolem 
Zbraslavi. Pod dálničním mostem se tady nachází  zastávka linky 241 od Smíchovského nádraží. 
Dominantou  osady  je  dnes  krásně  opravený  rozlehlý  dvůr  Peluněk;  prochází  tudy  červená 
turistická značka mezi Zbraslaví a Radotínem.

Žabovřesky jsou čtvrť v jihozápadní části Zbraslavi, z nezanedbatelné části sídlištní. Jezdí sem 
autobusové  linky  od  metra  B  Smíchovské  nádraží;  existuje  tu  zastávka  Žabovřesky,  neméně 
významné  však  jsou  i  zastávky  Sídliště  Zbraslav a  Kostrounek,  kdy  na  Sídl.  Zbraslav  končí 
zbraslavská posilová linka 243 a zároveň je tam ukončena i zbraslavská noční linka 507. Na žádnou 
větší zajímavost jsem na Žabovřeskách ještě nenarazil.

Baně jsou čtvrť na úplném jižním okraji Zbraslavi i Prahy, vysoko na začínajících svazích Brd, a 
právě proto se náramně hodí coby turistické východiště právě na Hřebeny. Na Baně jezdí končíc zde 
autobusová  linka  129  od  stanice  metra  B  Smíchovské  nádraží;  ze  všech  tudy  projížděvších 
příměstských linek již zbyla jen  318, a to dnes dokonce pouze v pracovní dny; jenom tato linka 
staví na zastávce  K chatám ležící až u nájezdu na silnici Strakonickou. Pokud to zde neznáte, je 
však beztak lepší vyjít do brdských lesů z konečné 129 Baně, odkud tam začínající červeně značená 
brdská hřebenovka vede kolem výklenkové kapličky P. Marie.

Zbraslav bývala městem, dnes je významnou částí Prahy 5 ležící na jejím jižním okraji pod 
brdskými Hřebeny, jež uvozuje vrchol Cukrák vysoký 411,1 m n.m. Zbraslav původně stála nad 
soutokem Vltavy a Berounky, neboť obě řeky tekly po jejím okraji; za povodně v roce 1829 si však 
Berounka prorazila koryto o něco severněji a její staré koryto pod zbraslavským klášterem je dnes 
chráněno jako přírodní památka Krňák. Ves Zbraslav je doložena již ve 12. století; v r.1268 zde král 
Přemysl  Otakar  II.  založil  lovčí  hrádek s  kaplí,  z  něhož  dodnes  zůstala  řada  oken s  cihlovým 
ostěním. V roce 1288 slíbil král Václav II. založení nového kláštera, jenž měl sloužit jako nové 
pohřební místo Přemyslovců; k tomuto účelu nechal budovy lovčího hrádku upravit r.1292 a nový 
klášter nazval Aula Regia (Dvůr králův). Král brzy vymohl vtělení kláštera do cisterciáckého řádu a 
v r.1333 byla stavba kláštera konečně dokončena. Do poč. 15.stol. zde vznikla ještě nemocnice s 
kaplí a ambity. V r.1420 byl klášter vypálen a vypleněn husity a r.1645 úplně zničen císařským 
vojskem táhnoucím k Jankovu. Doba protireformace umožnila stavbu nového kláštera iniciovanou 
německým opatem Wolfgangem III. Lochnerem podle plánů architekta G. Santiniho; ta začala na 
poč. 18.stol. a byla dokončena v r.1732. Klášter byl zrušen na josefinských reforem r.1785. Pak v 
něm byla zřízena rafinerie na třtinový cukr a následně chemická továrna. R.1825 koupil bývalý 
klášter bavorský kníže Bedřich z Oentingen-Wallersteinu a po něm panství přešlo na náchodského 
majitele textilních závodů Bartoně-Dobelína; oba se zasloužili o zachování části areálu - Bartoň-
Dobelín opravil to, co předchozí majitel zanedbal, a po 2. světové válce propůjčil budovu konventu 
Národní galerii, která má v areálu své sbírky i v současnosti. Komplex bývalého kláštera se skládá 
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ze tří částí: gotického  kostela sv. Jakuba Většího;  konventu (trojkřídlá budova postavená podle 
Santiniho návrhu ještě před r.1709, v l.1724-32 ji podle upraveného projektu dokončil F. M. Kaňka; 
pro nedostatek finančních prostředků nebylo 3.  křídlo dokončeno a  plánované 4.  krídlo nebylo 
postaveno vůbec); prelatury (v jádru gotická, později přestavěná F. M. Kaňkou v barokním slohu; 
poč. 20.stol. byla přestavěna na zámek). Centrem Zbraslavi je velké čtvercové náměstí ležící kousek 
jižně od bývalého kláštera. Hlavní transzbraslavskou trasu tvoří ulice U Národní galerie a Elišky 
Přemyslovny, výpadovka to na jih Čech, podél Vltavy pak vede silnice 102 ke Slapům; obě hlavní 
silnice však byly před dávnými časy odvedeny z náměstí s pomocí výstavby obchvatů - pro silnici 4 
(na jih) čtyřproudové silnice Strakonické a pro silnici 102 ulice K přehradám; Zbraslavské náměstí 
se tak stalo velmi klidným místem, kde potkáte jen místní dopravu (které je samozřejmě také jisté 
nezanedbatelné množství) a linkové autobusy. Přímo na Zbraslavském náměstí se nachází centrální 
a nejvydatnější autobusová zastávka Zbraslavi, kam jezdí  autobusy především od stanice metra B 
Smíchovské nádraží; specifická je linka 165 - tradiční to jižní tangenciální spojka jezdící z Jižního 
Města přes Modřany a Zbraslav až do Radotína. Autobusy od Smíchova se na náměstí rozdělují ve 
dva směry - k jihozápadu a jihu; v jihozápadní směr jezdí do oblasti Sídliště Zbraslav, kde končí (na 
takto nazvané zastávce) linka 243 a dále buď do Lipenců, nebo na Baně, z příměstských linek přes 
Zbraslav směrem na Jíloviště již zbyla jen  318 a ta už také nejezdí než v pracovní dny; na jižní 
straně je situace přesně opačná, vynecháme-li tedy linku 165; právě sem totiž jezdila historicky 
první linka pražského systému MHD opouštějící hranice města a ještě nedávno se dokonce jednalo 
o jedinou linku s městským číslem vyjíždějící za hranice Prahy, jak mnozí moc dobře vědí, tato 
linka nesla číslo  255 a obsluhovala  zbraslavské  Záběhlice a  Strnady končíc na zastávce  Přívoz 
Strnady;  leč  bylo  rozhodnuto  o  zpřesnění  označení  linek  a  zastávek  v  okolí  Strnad,  číslo  255 
zmizelo ze seznamu linek MHD Praha a spoje přešly na  linku 314; dnes už jsou posilové spoje 
Smíchovské  nádraží  -  Jíloviště,,přívoz (jak  se  teď zastávka  Přívoz  Strnady s  ohledem na  svou 
územní příslušnost jmenuje) provozovány jenom ve všední dny a lze tak říci, že hlouběji na jih ze 
Zbraslavského náměstí jezdí především příměstské linky pokračující dále  na Davli a kromě 314 
(opouštějící společnou trasu v Davli)  do Štěchovic, kde se jejich trasy rozdělují. Zbraslav je také 
jedinou částí Prahy 5 zasahující na pravý břeh Vltavy, a to ze zcela prozaického důvodu - právě tam 
se totiž nachází  zbraslavská železniční stanice a přilehlá osada  Závist; stanice tato leží na  trati z 
Prahy do  Vraného  nad  Vltavou,  kde  se  tato  rozděluje  pokračujíc  na  Dobříš slepou  větví  a  na 
Čerčany trasou neméně krásnou nazývanou Posázavský pacifik; avšak já nemám moc velké právo 
opěvovat  ji  jev  po  této  trati  (č.210  na  Čerčany)  nejdále  do  Skochovic,  alespoň  železničním 
požitkářům mohu  doporučit  výlet  vláčkem na  Dobříš,  jenom se  budou  muset  vybavit  slušnou 
zásobou volného času, neboť vlak jede - umírněně řečeno - celou dobu velmi pomalu. Železniční 
stanici s centrem Zbraslavi spojuje nejjižnější pražský most přes Vltavu - Závodu míru, jdouce na 
opačnou stranu od nádraží byste ovšem narazili na cestu, jež sestupuje k Vltavě vedouc k místu 
přístaviště bývalého přívozu.

K  prohlídce  zbraslavských  památek  asi  vystoupíte  rovnou  na  centrálním  náměstí,  ta 
nejvýznamnější  je  přitom severně  od  něj  -  bývalý  cisterciácký  klášter  Aula  Regia;  zajímavé 
pohledy na něj jsou třeba při příjezdu do Zbraslavi od severu - ulicí U Národní galerie, kde se také 
přejíždí  úzký  most přes  mrtvé  rameno  Berounky;  úplně  nejhezčí  je  ovšem  pohled  ze  silnice 
Strakonické  třeba  při  cestě  autobusem  na  Mníšek  pod  Brdy,  nebo  na  Příbram.  Další 
neopomenutelnou  památkou  je  původně  románský  hřbitovní  kostel  sv.  Havla z  pol.  12.stol. 
přestavěný r.1660 barokně;  stojí  na vrchu  Havlíně,  na nějž  se  můžete  dostat  po současné trase 
červené značky, z níž se nabízejí pohledy na klášter a v jejíž vyšší části stojí malý altánek; druhá 
možnost cesty od náměstí na Havlín vede ulicí Vladislava Vančury kolem Vančurovy vily a sochy. 
V jihozápadní  části  Zbraslavi  stojí  krabicoidní  husitský  kostel,  mnohem zajímavější  než  on  je 
přitom  socha Mistra Jana Husa na křižovatce ulic E. Přemyslovny, Žabovřeské a B. Stárkové. 
Možnosti  vyjití  na  trasu  po  značených cestách  probereme v  následujícím odstavci,  věnovaném 
neúplnému turistickému východišti  nacházejícímu se u nádraží,  i  bez značek se však lze kolem 
Zbraslavi pohybovat. Jako nejzajímavější takovou možnost cesty bych zmínil tu podél Vltavy od 
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Lahovic; když se budete držet řeky, dostanete se jdouce  přírodní památkou Krňák v místo, kde 
najednou budete mít vodní plochu jak vpravo, tak vlevo, zkrátka jako byste šli prostředkem řeky; 
jdouce vpřed, kam vás tato stezka povede, dorazíte na ulici K přehradám, od níž můžete buď dojít 
ulicí  K přístavišti  do centra,  nebo vystoupit  na most Závodu míru a přeševše Vltavu k nádraží 
skončit na pravém břehu, či pokračovat dál dle libosti. Mimo východiště ještě musíme upozornit na 
izolovanou  červenou turistickou značku zmíněnou již  pod heslem  Baně;  tato  začíná  na  končné 
zastávce  linky 129 na  Baních  vedouc po  brdském hřebeni,  nebo v  jeho  blízkosti,  až  do  Jincí, 
městečka v údolí Litavky; samozřejmě by se dalo pokračovat po hřebeni na Plešivec a skončit třeba 
až v Lochovicích, ale jelikož tak daleko převážná většina lidí na jeden zátah nepůjde, bude se spíše 
hodit možnost zakončení trasy započaté toho rána na Baních třeba v Kytíně.

Jak řečeno, Zbraslav má u svého  nádraží neúplné turistické východiště, to znamená, že odtud 
vede sedm různých značených směrů, konkrétně dva červené, zelené a žluté a jeden modrý, zelené 
značky přitom vycházejí  obě  stejným směrem rozcházejíce  se  až  po  několika  stech  metrů.  Na 
nádraží se dostanete nejlépe vlakem a autobusem - vlak jezdí z hlavního nádraží, autobus na lince 
165, takže  z Modřan, požitkářsky  z Opatova nebo jiné přestupní (či nástupní)  zastávky pro vás 
příhodné.  Červená je  trasa  s  krásným  číslem  0001  vedoucí  z  Kalinovy  Vsi  u  Berounky  pod 
Zvíkovcem až ke Chřenovickému hradu pro změnu v blízkosti Sázavy; právě na této trase leží první 
vyznačený úsek u nás - z Berouna na Karlštejn, tedy pokud se nepletu; po celou svou cestu přibližně 
kopíruje  řeky Berounku,  Vltavu  a  Sázavu,  avšak  často  v  uctivé  vzdálenosti  třeba  na  nějakém 
hřebeni. Jedná se o jedinou trasu přes centrum Zbraslavi, přes Havlín do Radotína a dále po hřebeni 
k Berounu; dříve šla mezi Zbraslavským náměstím a velkotržnicí na Budě ulicí Ke Krňovu a skrz 
přírodní  památku  Krňák,  dnes  vede,  jak  již  řečeno,  přes  Havlín  a  Peluněk.  Na  druhou  stranu 
směřuje nejprve na Jarov, pak přes Zvolskou homoli do Vraného nad Vltavou a k jihu na Davli; za 
zbraslavským nádražím je dobré sejít po cestě k Vltavě (jedná se o výše zmíněnou přístupovou 
cestu k bývalému přívozu) a jít podél řeky až  do úrovně začátku Jarova, kde se na značku vrátit - 
ona  v  tomto  místě  beztak  opouští  silnici  vedboš  podél  železniční  trati  k  jarovské  železniční 
zastávce. Modrá jde přes Hradiště, rozc. do Lhoty a dále do Jarova; zdůraznit na ní musím klesání 
do  Jarova,  kde  se  nacházejí  úžasné  Kozí  stezky,  které  jsou  přitom  i  z  blízkých  míst 
nepovšimnutelné - abyste je tedy mohli obdivovat, musíte jít právě po modré značce mezi Károvem 
a Jarovem; kromě krásné pěšiny nabízejí i pěkné výhledy; vrátíte-li se z Jarova po červené značce 
ke zbraslavskému nádraží, doplníte tuto cestu přibližně na rovnostranný trojúhelník o délce hrany 
cca 3 km.  První ze  zelených značek vede  Břežanským údolím do Točné. Ta  druhá na rozcestí 
Hradiště, rozc. a do Dolních Břežan.  Žlutá je taková pěkně zamotaná vedouc z Točné přes vrchol 
Šance  k  nádraží  Zbraslav  a  dále přes  vrchol  Hradiště  na  Hradiště,  rozc.,  odtud  dolů  k  Vltavě 
tentokrát  na  severní  okraj  Jarova.  Zajímavostí  pro  milovníky matematiky zde  je,  že  na  vedení 
modré, žluté a červené značky by se dala krásně vykládat stejnolehlost.

Nad  pravým  břehem  Vltavy,  naproti  městské  čtvrti  Zbraslavi,  vypíná  se  dominantní  vrch 
pozorovatelný  nejlépe  z  obou  vltavských  břehů  a  mostu  Závodu  míru.  Tento  vrchol  -  vysoký 
368,9 m  n.m.  -  se  nazývá  Hradiště,  ale  bývá  také  označován  Závist podle  keltského  oppida 
rozkládavšího se v těchto místech. Oppidum bylo při rozloze 170 ha největším u nás, jeho valy byly 
9 km dlouhé a město zahrnovalo vrcholy Hradiště a Šance oddělené hlubokým Břežanským údolím, 
do nějž se terén prudce svažuje. Vrchol Hradiště byl osídlen již v době kamenné; rozlehlé oppidum 
zahrnující  oba kopce přecházejíc  údolí  zde bylo založeno počátkem doby laténské,  tedy kolem 
r.500př.n.l. Chránily je zdi z kamene kladeného nasucho zezadu zpevněné tělesem z hlíny a štěrku, 
z nichž se dochovaly právě tyto valy; před valem byl v některých místech vykopán příkop až 10 m 
hluboký. Konec oppida souvisel s příchodem Germánů do budoucích Českých zemí nedlouho po 
přelomu  letopočtu.  Administrativně  se  centrum hradiště  nachází  již  na  území  Dolních  Břežan, 
přičemž hranice Prahy vede v blízkosti pravého břehu Vltavy a Břežanským údolím; vrchol Šance 
se svými svahy už je tedy na území hlavního města. Samotné oppidum je chráněno jako  národní 
kulturní památka, svahy Šance chrání rozlehlá  přírodní rezervace Šance, pražská část hradiště je 
součástí  přírodního parku Modřanská rokle -  Cholupice,  břežanská pak  přírodního parku Střed 
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Čech.
Ačkoliv existují  i  jiné zastávky použitelné jako východiště na hradiště Závist,  nejideálnějším 

východištěm na svahy a vrchol Hradiště je oblast železniční stanice Pha-Zbraslav, kde je východiště 
turistických značených tras popsané do podrobna výše (pod heslem Zbraslav). Sem se dostanete 
autobusem linky  165 a  samozřejmě  také  vlakem od  hlavního  nádraží.  Značky  vyjma  červené 
vedoucí  odtud  podél  Vltavy  procházejí  areálem oppida.  Nejvýznamnější  značkou  pro  samotné 
hradiště Závist je  žlutá - ta prochází přes nejzajímavější zdejší místa a zároveň s tím i přes oba 
vrcholy; cestu po ní je možné nastoupit již v Točné, kde tato značka začíná na konečné autobusové 
linky 173 a  nácestné  zastávce  dvou příměstských  linek a  následně  prochází  přírodní  rezervací 
Šance, za níž přijde na ulici Komořanskou se zastávkou 165 Závist (tu je možné také využít coby 
začátek či konec vycházky), od níž klesá malou a krásnou uličkou Závist pod most Závodu míru, u 
kterého přejde železniční trať vcházejíc na svou druhou část, kde od zbraslavského nádraží stoupá 
podél západního svahu okolo Arcibiskupského altánu k vykopávkám při vrcholu Hradiště, od nich 
přichází  na  šestisměrové  rozcestí  Hradiště,  rozc.,  z  něj  klesaboš  do  Károvského  údolí,  aby  na 
severním okraji Jarova skončila na červené turistické značce, po níž se lze vrátit zpět k nádraží. Ať 
už půjdete kteroukoliv z cest - údolní zelenou, modrou, zelenou či žlutou na Hradiště, rozc., nebo 
žlutou přes kopec Šance, budete pociťovat velmi silnou energii plynoucí z historie těchto míst; celý 
areál hradiště Závist je dodnes obklopen dobře patrnými  valy.  Kromě cest někdejším pravěkým 
městem, jehož území v našich staletích pokrývají tiché lesy, byste měli navštívit také konkrétní 
zajímavosti novodobé i prehistorické; v údolí Břežanském, při souběhu modré a zelené značky, se 
nachází mini ZOO; v místě, kde se obě značky rozdělují pak pomník Vítězslava Hálka; při trase 
žluté značky narazíte na  Arcibiskupský altán, od něhož se vám otevře asi nejkrásnější  výhled z 
oblasti hradiště Závist. Vrcholovou zajímavostí bývaly zajímavé vykopávky, rovněž při trase žluté, 
a  sice  poblíž  vrcholu;  bohužel  kvůli  ochraně  tohoto  unikátního  historického  svědectví  byly 
nemovité nálezy zakryty ochrannou vrstvou zeminy a ve vrcholovém prostoru již žádné vykopávky 
na vlastní oči neuvidíte. I přesto návštěvu těchto míst vřele doporučuji.

Nerozepsaná  hesla:  Na Pískách;  Malá  Ohrada;  Velká  Ohrada;  Na Požárech;  Zmrzlík;  Zadní 
Kopanina; Záběhlice; Strnady

nad Radotínským údolím (0)
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(5)  (6) 

(7)  (8) 
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(9)  (10) 

(11)  (12) 

(13)  (14) 
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(17)  (18) 

(19)  (20) 

(21)  (22) 

(23)  (24) 
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(25)  (26) 

(27)  (28) 

(29)  (30) 
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(31)  (32) 

(33)  (34) 

(35)  (36) 
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(37)  (38) 

(39)  (40) 

(41)  (42) 

(43)  (44) 
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(45)  (46) 

(1) - radlická kaplička sv. Jana Nepomuckého, nahoře věž smíchovského kostela sv. Filipa a 
Jakuba

(2) - pohled od Butovic na Jihozápadní Město
(3) - Jinonice - zámek
(4) - Červený lom
(5) - Malá Chuchle - kostel Narození P. Marie
(6) - V Dolích - Pacoldova vápenka
(7) - Slivenec - kostel Všech svatých
(8) - Slivenec - rybníček a kostel Všech svatých
(9) - Stodůlky - Sluneční náměstí
(10) - Stodůlky - kostel sv. Prokopa
(11) - Radotín - kostel sv. Petra a Pavla
(12) - Zbraslav - kostel sv. Havla
(13) - Vltava u Zbraslavi
(14) - Stodůlky - kostel sv. Jakuba Většího
(15) - most Inteligence
(16) - most Inteligence
(17) - železniční trať v Prokopském údolí
(18) - Kalvárie v Motole
(19) - Holyně - kaplička
(20) - kaple P. Marie Bolestné u Hlubočep
(21) - soutok Vltavy s Berounkou
(22) - Smíchov - kostel sv. Václava
(23) - Smíchov - Portheimka
(24) - pohled od Teras Barrandov na hlubočepský viadukt a okolí
(25) - pomník padlým u zastávky Lomy v Radotínském údolí
(26) - pohled na lesopark Cibulka z rozhledny
(27) - rozhledna Cibulka
(28) - Smíchov - kostelík sv. Michala v Kinského zahradě
(29) - Smíchov - letohrádek Kinských
(30) - Smíchov - zvonička u letohrádku Kinských
(31) - Smíchov - klášter Sacré Coeur
(32) - Smíchov - kostel sv. Gabriela
(33) - kaplička sv. Prokopa u Šmukýřky
(34) - Smíchov - Klamovka
(35) - Hlubočepy - pohled na horní trať v přírodní památce Železniční zářez
(36) - Zlíchov - kostel sv. Filipa a Jakuba
(37) - Řeporyje - náměstí s kostelem sv. Petra a Pavla
(38) - Zbraslav - klášter
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(39) - Slavičí údolí
(40) - Háje - kaple Nalezení sv. Kříže
(41) - Cibulka - socha sv. Jana Nepomuckého
(42) - hradiště Butovice a okolí
(43) - Prokopské údolí
(44) - jezírko v Prokopském údolí
(45) - Zbraslav - klášter
(46) - Zbraslav - klášter

Praha 6
Městský obvod Praha 6 zaujímá severozápadní část města. Na jihu sousedí s obvody prvním a 

pátým, ve východní  částí  se  sedmým a potom, co tento vnitřní  obvod skončí,  přejde hranice s 
Prahou 7 na řece Vltavě v hranici  s obvodem osmým. Místní část  č.  6 je největší  z pražských 
místních  částí,  6.  městský  obvod  je  z  obvodů  dosahujích  hranic  města  výrazně  nejméně 
administrativně rozčleněný.

Centrem Prahy 6 jsou Dejvice; zde - v jejich novodobém centru - končí na stanici Dejvická trasa 
A metra;  zejména  k  té  -  stanicím  Dejvická,  Hradčanská  a  Malostranská  (přičemž  první  dvě 
jmenované jsou na území 6. obvodu) - je vázána zdejší doprava. Kromě autobusových linek od ní 
vybíhají k západu tři dlouhé  tramvajové tratě - vzato od severní jsou to  dejvická,  střešovická a 
břevnovská, ukončené (bráno v tomtéž pořadí) zastávkami Divoká Šárka, Petřiny a Bílá hora.

Z pražských přírodních parků je na území šestého obvodu pouze jeden, zato však chrání přírodní 
území patřící mezi ty nejslavnější a nejhodnotnější, o čemž vypovídá již název tohoto parku - Šárka 
- Lysolaje.  Právě jím vede červeně značený turistický okruh mající východiště na tramvajové a 
autobusové  zastávce  Divoká  Šárka  jsa  dlouhý  mírně  přes  20  km,  jenž  samozřejmě  nemusíte 
procházet celý, ačkoliv kdo to udělá, určitě přisvědčí, že se jedná o pěkný výlet; na Divoké Šárce 
začíná také žlutá značka jsouc alternativou červené sbíhající se s ní pro cestu Nebušicemi končíc 
opět na okružní červené - na Jenerálce; dříve tato značka pokračovala na tramvajovou zastávku 
Hadovka, odkud vycházela zelená, dnes zkrácená na Hanspaulku - tato přecházejíc Šárecké údolí 
vede přes Horoměřice zpět na okraj Prahy a po Kozích hřbetech přichází na Rozcestí pod Alšovou 
vyhlídkou poblíž Únětic, kde končí na modré značce a žluté přípojce od Suchdola; ze Suchdola na 
modrou, tentokrát do Roztok, vede ještě jedna žlutá značka, o obou se zmíníme u hesla Suchdol; 
kromě zmíněných tří prochází přírodní park Šárka - Lysolaje ještě modře značená turistická značka 
vedoucí od sv. Matěje přes Šárecké údolí  a přír.  památkou Housle do Lysolají,  aby se z těchto 
vrátila do údolí, kde je dnes ukončena, původně však vedla na tramvajovou konečnou Podbaba; 
jedinou prozatím úplně nezmíněnou značkou je žlutá vycházející z Přední Kopaniny, té se však 
budeme dostatečně věnovat v závěrečné části textu o Praze 6.

Dejvice jsou centrem Prahy 6; jejich novodobým středem je  Vítězné náměstí, u něhož stanicí 
Dejvická končí  trasa A metra,  k níž náleží  i  rozlehlé autobusové stanoviště.  Vítězné náměstí  je 
tvořeno  rozlehlým  kruhovým  objezdem,  v  jehož  středu  se  nachází  trojvětvová  tramvajová 
křižovatka; půdorys zástavby kolem něj je však ze tří stran polygonální (část čtverce postaveného 
na  koso),  na  severozápadní  straně  se  rozkládá  prostor  pro  autobusé  stanoviště  a  za  ním areál 
universit ČVUT a VŠCHT. Historické centrum Dejvic je ovšem drahný kus západněji - konkrétně 
dvě  zastávky  tramvají  po  rušné  Evropské  třídě  od  Dejvické,  tedy  poblíž  zastávky  Hadovka. 
Komorní uličkou se od ní dostanete na klidné prostranství při  uličce Proboštské, při němž stojí 
kostelík  sv.  Václava.  V těchto  místech  se  nacházejí  staré  Dejvice;  ševše  kousek  na  západ  po 
Dejvické narazíte na plácek Na Sekyrce, z něhož vychází ulice Starodejvická.

Dopravním centrem Dejvic  je  stanice  metra  Dejvická při  Vítězném náměstí,  ke  které  patří 
autobusové stanoviště městské i mimoměstské dopravy doplněné ještě  tramvajovou křižovatkou. 
Mimo území města se odtud můžete dostat do Kladna a Dejvická slouží také jako výstupní zastávka 
pro  autobusy  od  Slaného;  dále  zde  začínají  autobusové  linky  na  Roztoky,  Hovorčovice, 
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Tuchoměřice, zkrátka do oblasti severozápadně od města. U stanice metra Hradčanská je pak další 
stanoviště  tramvajové  a  autobusové  dopravy;  vycházejí  odtud  autobusové  linky  kupříkladu  na 
Rakovník, z důvodu nedostatku prostoru na Dejvické zde začínají také autobusy na Slaný. Jelikož v 
okolí  Hradčanské  nyní  probíhá  hloubení  tunelu  Blanka,  byly  autobusové  linky  MHD  dočasně 
odkloněny na Dejvickou, kde byly ukončeny v ulici Šolínově, kam jinak jezdí jen linka 143, protože 
pro  tu  je  než  doprava  k  metru  významnější  přeprava  studentů  do  dejvického vysokoškolského 
areálu; přestup na metro z odkloněných linek tak byl lepší ze zastávky Kafkova; linkám BUS na 
Slaný byla  vytvořena stání ještě  před výstupním stanovištěm ostatních linek,  kde se ještě našla 
trocha volného prostoru; z Hradčanské pak samozřejmě musely být odkloněny i tramvaje a pro 
zbylé  autobusové  linky  bylo  vytvořeno  provizorní  stanoviště  v  ulici  Na  valech,  před  plotem 
ministerstva  obrany.  Nepříliš  daleko  od  stanice  metra  Hradčanská  také  stojí  železniční  stanice 
Praha-Dejvice na trati z Masarykova nádraží směrem na Kladno a Rakovník. Rozlehlé území Dejvic 
potom obsluhují zejména tramvajové tratě od Vítězného nám., neboli ,,Kulaťáku“; výrazně kratší z 
nich vede k severu ulicí Jugoslávských partyzánů končíc na  Podbabě, delší po Evropské - dříve 
Leninově - třídě k západu směřujíc na Divokou Šárku.

Pokud nebudeme v Dejvicích jen přestupovat, ale rozhodneme se prohlédnout si je, rozhodně 
bychom měli začít v historickém centru; zde je nejvýznamnější památkou kostelík sv. Václava. V 
okolí starého centra najdete historické usedlosti a vily, z nichž nejhonosnější je Hadovka stojící u 
Evropské  (č.o.64);  ulicí  Na  Vlčovce  se  od  ní  dostaneme  k  Mydlářce a  Vlčovce (č.6  a  4),  u 
křižovatky se Šáreckou (č.o.2) stojí Strakovka; vyjdeme-li mezi Vlčovkou a Strakovkou vzhůru po 
schodech k ulici Na Karlovce, narazíme nad jejich koncem na  Karlovku; chtěli-li bychom si tu 
udělat  krátký  dejvickopoznávací  okruh,  mohli  bychom  pokračovat  ulicemi  Na  Karlovce,  Na 
viničných horách a Sušickou do horní části klidné ulice Nad Komornickou, kde by stačilo sejít 
jenom kousek, abychom se podívali na kapličku Nejsv. Trojice (je však také pěkné přijít k ní ulicí 
Nad Komornickou zdola). Nyní byste mohli směřovat k uzavření okruhu zpět na Hadovce, ale také 
pokračovat podle mapy k uličce Duchoslávka - tam, poblíž usedlosti Pernikářka, stojí kaplička sv. 
Michala; za pozornost stojí i Pernikářka sama a když už budete v těchto místech, neměli byste 
vynechat ani usedlost  Beránka (Na Beránce 2). Největší zajímavostí ve východní části Dejvic je 
husitský  kostel ve  Wuchteriově  ulici.  U  tramvajového  obratiště  Podbaba  se  nachází  dnes 
bezejmenné  náměstíčko,  dříve  nám.  Družby  s  významnou  dominantou  okolí  -  hotelem 
International.  Turistickým  východištěm,  byť  již  bez  turistického  značení,  je  právě  centrální 
tramvajová zastávka Hadovka, od níž zelená a žlutá vedly vzhůru ulicí U Hadovky, z jejího konce 
ulicí Na viničních horách na hlavní Na pískách a tou k autobusové zastávce Hanspaulka, kde i v 
současnosti  začíná  zelená,  žlutá  byla  z  rozcestí  Zlatnice,  za  nímž  se  od  ní  zelená  odpojovala, 
nahrazena červenou a ukončena již na Jenerálce. Zkrácena byla také  modrá značka začínavší na 
tramvajové  konečné  Podbaba,  přitom směřovala  zajímavou cestou  na Babu;  budeme se jí  ještě 
věnovat v dalších částech kapitoly.

Centrum  Bubenče můžete najít  v okolí  kostela sv.  Gottharda,  v blízkosti  Krupkova náměstí. 
Dopravním centrem Bubenče je Sibiřské náměstí; sem jezdí celkem vydatná autobusová linka 131 
od stanice metra A Hradčanská. V Bubenči je také železniční stanice na hlavní trati směr Kralupy 
nad Vltavou.

Bubeneč je dnes známou vilovou čtvrtí, v mnohých zdejších vilách sídlí zahraniční zastupitelské 
úřady a z nich všech bych měl jmenovat alespoň krásnou Lannovu vilu stojící při Pelléově ulici; 
kousek od ní je staré centrum s  kostelem sv. Gottharda. Vstupy přímo z Gotthardské ulice, od 
ruské  ambasády  na  náměstí  Pod  kaštany  a  z  blízkosti  nádraží  můžete  vstoupit  do  s  Bubenčí 
sousedící Stromovky, v níž se poblíž bubenečské zástavby nachází Místodržitelský letohrádek, od 
něhož se vám otevře krásný  výhled na celý park i protější břeh Vltavy. V severní části Bubenče 
vede ulice Mlýnská k Císařskému mlýnu, z něhož již moc nezbylo; k jeho poslednímu pozůstatku 
se  dostanete  pěšinou,  jež  překlenujíc  zrušenou železniční  vlečku  vede  okolo  přírodní  památky 
Pecka; když se tato cesta připojí na tu spodnější,  dejte se ostře vlevo, abyste přišli k historické 
bráně mlýna. Vlečka, jak již bylo řečeno, je nyní zrušena; před časem jsme se rozhodli projít jejím 
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zářezem a vskutku by se zde dal natáčet horor z prostředí tajuplné lesní soutěsky; bývalá vlečka ústí 
na okraji nádraží Pha-Bubeneč a koleje můžete nejlépe opustit  za železničním mostem na kraji 
Stromovky (tuto cestu mohu doporučit). Severozápadně od Císařského mlýna stojí velevýznamná 
pražská  technická  památka  -  historická  čistírna odpadních  vod;  dnes  již  tato  neslouží  svému 
původnímu účelu, neboť byla vybudována větší a modernější čistírna na Císařském ostrově; ve staré 
budově je přístupné museum, jehož návštěva je rozhodně hodna mého doporučení.

Na svazích nad Dejvicemi, dnes přímo v dejvické zástavbě, nachází se vilová čtvrť Hanspaulka 
se  stejnojmenným zámečkem.  Její  osou je  široká  zelená  ulice  Na Hanspaulce.  Zdejší  centrální 
zastávka se jmenuje  Hanspaulka a  je obsluhována  linkou 131 od  metra  A Hradčanská;  jedinou 
zastávku pod Hanspaulkou, u Evropské třídy, se již nachází její opačná konečná - Bořislavka. Mimo 
všech  vil je  na  Hanspaulce  hlavní  zajímavostí  zámeček  Hanspaulka severně  od  ulice  Na 
Hanspaulce, poblíž ulice Za Hanspaulkou. Západně od vilové zástavby, při trase červené a zelené 
značky, stojí velmi zanedbaná bývalá usedlost  Zlatnice. Na okraji Hanspaulky je rozcestí těchto 
turistických značek; červená však dříve přicházela od Jenerálky jinou cestou a po její dnešní trase 
vedla  žlutá spolu  se  zelenou -  začínající  v  současnosti  na  autobusové  zastávce  Hanspaulka  - 
začínajíc na tramvajové zastávce Hadovka.

Ořechovka je střešovická vilová čtvrť, jejímž centrem je Macharovo náměstí se stejnojmennou 
zastávkou  autobusové  linky  216 od  stanice  metra  A Hradčanská.  V  její  východní  části  stojí 
střešovická  tramvajová vozovna, dnes  museum MHD, v jejím okolí je také největší koncentrace 
velvyslanetví  z  Ořechovky.  Nejslavnější  vily můžete  vidět  ve  čtverci  tvořeném  Macharovým 
náměstím  a  ulicemi  Na  Ořechovce,  Lomenou  a  Cukrovarnickou.  Jižněji,  nad  tramvajovou 
zastávkou Ořechovka (na střešovické trati), stojí při ulici Nad hradním vodojemem Loosova vila, 
jakožto pamětihodnost ji však nemohu doporučit, protože se v podstatě jedná o obyčejnou krabici, a 
navíc  pan  Loos,  jenž  se  ani  sám (zcela  oprávněně)  nenazýval  architektem považuje  se  ale  za 
velkého umělce, ji navrhl tak, že je v mnoha ohledech nefunkční, pročež opravdu nevím, co na ní 
obdivovat.

Za  dnešní  centrum  Střešovic bych  asi  označil  náměstí  Před  bateriemi s  evangelickým 
kostelíkem, jejich největší dominantou pak je naprosto nepochybně kostel sv. Norberta stojící při 
centrální ulici Sibeliově vybíhající ze Střešovické k Bateriím. Historická centra mají Střešovice dvě 
- severní je kolem ulice Starostřešovické - slepé uličky vycházející z ulice Nad hradním vodojemem 
-, jižní centrum Střešovic se nachází v okolí křižovatky Ve Střešovičkách × Pod Andělkou. Hlavní 
veřejná hromadná doprava do Střešovic je založena na  tramvajové trati směr Petřiny vedoucí po 
ulicích  Střešovické  a  Na  Petřinách;  na  tu  lze  přijet  od  centra,  nebo  některých  vzdálenějších 
přestupních  uzlů,  nejvýznamnějším  přestupním bodem pro  cestu  sem je  však  stanice  metra  A 
Hradčanská; za zdejší centrální zastávku lze považovat  Ořechovku. Až za Bateriemi ukončuje na 
západní straně území vlastních Střešovic Ústřední vojenská nemocnice.

Ze  Střešovic  lze  doporučit  za  prvé  samozřejmě  kostel  sv.  Norberta,  k  němuž  se  snadno 
dostanete ze zastávky Ořechovka, pokračoval bych oběma historickými centry - ze severního jsem 
navštívil jenom okraj (ulici Nad hradním vodojemem), v  jižním se přímo na zmíněném rozcestí 
nachází malá kaplička, doporučit mohu i projití zdejší uličky Na Kocourkách.

Výraznou část  Strahova zabírají sportovní stadiony a studentské koleje. Jedná se o východní 
část Břevnova až nad svahy Smíchova,  v těsném sousedství  zahrad petřínských a Kinského;  na 
pomezí s Hradčany se nachází slavná strahovská historická památka - rozlehlý klášter. Dopravu ke 
klášteru  zajišťuje  tramvajová  linka  22  od  Malostranské se  zastávkou  Pohořelec,  do  horní  části 
Strahova je také možné přijít od tramvaje, a to nejlépe ze zastávky Malovanka, přímo ke stadionu 
však  jezdí  autobusové  linky od  stanic  metra  B  Karlovo  náměstí,  Anděl,  Jinonice a  metra  A 
Dejvická; nejzajímavější jsou linky končící zde na ústřední horní zastávce  Stadion Strahov:  linka 
176 je asi nejlepší linkou pro cestu na Strahov z centra - začíná na Karlově náměstí jezdíc přes 
Smíchov a serpentýnami v oblasti Hřebenek vzhůru ke stadionu; 143 je linka určená především pro 
studenty dojíždějící  ze  zdejších kolejí  do univerzitního areálu v Dejvicích,  není  provozována o 
školních prázdninách a jako jediná v pravidelném provozu končí na Dejvické místo u vstupů do 
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metra v ulici Šolínově, tedy blíže školních budov, neobvyklé na ní je, že i přes své provozní období 
je provozována kloubovými autobusy a ty bývají alespoň v některých obdobích velmi naplněny. Po 
nedávné reformě nočního provozu získal Strahov dopravu v nočních hodinách zajišťovanou linkou 
510 směřující  k letišti Ruzyně; s touto změnou konečně vzniklo přímé noční spojení z letiště do 
centra města, navíc je linka 510 vedena mimo jiné i po trase linky 176, která již předtím končila 
svůj provoz až v 1:30, její poslední spoje tak mohly být nahrazeny noční linkou; 510 od stadionu 
pokračuje ulicí Atletickou k televizní věži a dále po lince 191 na Petřiny, kde se napojuje na denní 
linku 179, po jejíž trase již dříve jezdila k letišti. Kromě zmíněných možností se lze na Strahov 
dostat i  lanovou drahou z Újezda do zastávky Petřín. Asi vůbec největší dopravní pozoruhodností 
Strahova však není  vedení autobusových linek,  ale  vesměs nepoužívané tramvajové tratě;  kvůli 
přepravní  poptávce  v  době  spartakiád,  případně  i  jiných  velkých  akcí,  byla  vybudována  dvě 
vysokokapacitní tramvajová obratiště Dlabačov a Královka, a k tomu tratě v ulicích Myslbekově a 
Keplerově spojuje ulicí Hládkov jednosměrná spojka (navíc proti směru, jímž tuto ulici projíždějí 
auta), jejímž jediným očekávetelným účelem je otočení tramvajových spojů neveševších se na obě 
tramvajová  obratiště,  možná  by tudy jezdily  tramvaje  ukončené  na  Královce  pro  zjednodušení 
výjezdu z obratiště Dlabačov, ale to je jen spekulace; faktem je, že obě obratiště i jednosměrná 
spojka uličkou Hládkov v sousedství Strahova stojí; po přisloučení linky 23 do 22 zmizela linka 
otáčevší  se  v  pravidelném  provozu  na  Královce  (v  obratišti  nestavěla,  proto  se  její  konečná 
jmenovala Malovanka), takže obě tříkolejová obratiště jsou jen příležitostná a nevím o tom, že by 
byla v posledních letech využita, než při výluce nebo pro linku 23. Přitom se jedná o nádherné 
dopravní  stavby,  vybavené  nadchody  k  nástupištím  a  dalšími  prvky,  které  prakticky  nejsou 
udržovány, chátrající schody - alespoň na Dlabačově - jsou uzavřeny pletivem... Tím, co byste ze 
Strahova měli navštívit jako první, je samozřejmě  Strahovské nádvoří v areálu  kláštera, na něž 
vedou cesty z Úvozu, průchodem z Pohořelce nebo kolem kostelíka sv. Rocha z ulice Dlabačov; 
ani horní část Strahova však není nezajímavá. Ohromný Velký strahovský stadion široký 300 m a 
dlouhý přes 400 m je bohužel v zanedbaném stavu; přesto je pohled na něj naprosto impozantní. 
Prostor před stadionem zabírá  vyhlídková terasa s vyústěním vzduchotechniky ze Strahovského 
tunelu vedoucího hluboko pod povrchem.

Komunikační osou rozlehlé čtvrti  Břevnov je  ulice Bělohorská jsoucí v úseku z Malovanky k 
břevnovskému klášteru klidnou třídou s alejí a tramvajovým provozem, u kláštera se pak spojuje s 
hlavní ulicí Patočkovou - výpadovkou na Karlovy Vary - a pokračuje dále coby rušná silnice; až pod 
Bílou  horou  přechází  Bělohorská  v  ulici  Karlovarskou,  silnice  se  zužuje  a  brzy  ji  opouštějí  i 
tramvajové koleje. Největší dominantou Břevnova je rozhodně zdejší benediktinský klášter. Okolí 
Bělohorské ulice bylo zastavěné už před jistým časem, jeho centrum je však jinde a ačkoliv se zde 
uvnitř novodobé zástavby zachoval zelený prostor s kapličkou, je těžko nalezitelné nacházejíc se 
uvnitř obdélníku ohraničeného ulicemi Sartoriovou a Anastázovou. Hlavní dopravu do Břevnova 
zajišťuje tramvajová trať Bělohorskou ulicí směřující právě k Bílé hoře; jedná se o tu nejjižnější z 
vevýchodnísměrběžných tramvajových tratí  Prahy 6 - ještě před Bílou horou se na ní nacházejí 
obratiště Malovanka (resp. Královka, ještě před ní Dlabačov) a Vypich. Po zrušení posilové linky 23 
a zvydatnění linky 22 na dvojlinku došlo k minimálnímu posílení tramvajové dopravy zde, jelikož z 
dřívějších linek 15 a 25 na Vypich a Bílou horu byly sice obě obě ukončeny na Vypichu (kde již 
předtím končila 15), ovšem obě najednou se sem nikdy nepodívaly - kvůli uzavírce na Hradčanské 
sem v té době jezdila jen 15 a dnes už je téměř jisté, že po skončení uzavírek bude 15 jezdit úplně 
jinam  a  na  Vypichu  bude  končit  jen  25.  Konstatovati  lze,  že  břevnovská  tramvajová  trať  je 
orientována  ke  stanicím  metra  A  Malostranská  a  Hradčanská;  přímo  u  kláštera  se  nachází 
tramvajová zastávka  Břevnovský klášter, nejblíže starému centru pak zastávka  U kaštanu. Úplně 
nejblíže u centrální kapličky však leží významná  autobusová zastávka Břevnovská - kromě linek 
MHD k Hradčanské,  jež  je  stále  ze  strany vlivných vůle  razantně  omezit,  zde  staví  některé  z 
autobusových linek z Hradčanské ven z města, tedy směr Hostivice, Unhošť, Kamenné Žehrovice, 
Křivoklát. Jižní část Břevnova obsluhuje autobusová linka 191 ke stanici metra B Anděl.

Břevnovský klášter je památka velmi rozlehlá a krásná; v jeho středu stojí kostel sv. Markéty, 
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vzadu v zahradě pak budova Vojtěšky, od níž lze projít skrz sady na Větrník; kolem kláštera vede 
ulice Markétská, v západní části přecházející v ul. U Vojtěšky stoupající ke hřbitovu s  kaplí sv. 
Lazara; v západní části tohoto hřbitova se nachází  hrob věhlasného písničkáře, autora nespočtu 
nesmrtelných písní,  Karla Kryla. Východně od kláštera lze z přilehlého parčíku, či přímo ulice 
Markétské, vstoupit do onoho obdélníku mezi Sartoriovou a Anastázovou, v němž se nachází již 
zmíněná  stará  kaplička.  Dále  na  východ,  při  ulici  Radimově,  nedaleko  stejnojmenné  zastávky 
autobusů, rozkládá se zahrada vily Kajetánky; vila i zahrada však jsou naprosto příšerně zanedbané 
a zahrada je přístupná (byť neoficiálně), leč neprůchodná; beztak se vám v ní naskytne jen pohled 
na  zchátralou  dříve  honosnou stavbu;  ševše  kousek  dále  na  východ  Radimovou,  můžete  vlevo 
parkem přijít  k  Petynce,  ještě  východněji  stojí  pěkná  budova  dnešní  ZUŠ a  zbytek  usedlosti 
Malovanka, který je dokonce opraven; to už se budete nacházet poblíž vjezdu do Strahovského 
tunelu, kde se v době psaní této stati staví mimoúrovňová křižovatka, neboť tady bude Strahovský 
tunel navazovat na nový tunel Blanka; ulici Patočkovu i ústí Strahovského tunelu najednou zde 
překonávala lávka pro pěší, dnes tato lávka vede nad rozestavěnou křižovatkou a jak bude přechod 
vypadat  po dostavbě  komunikací,  není  snadné  odhadnout;  z  ulice  Parléřovy,  na  niž  lávka  ústí, 
můžete pokračovat třeba k vojenskému hřbitovu, do něhož se vstupuje z ulice Hládkov. Na jih od 
Břevnova, až za okrajovou ulicí Tomanovou, po níž jezdí linka 191, stojí nechvalně známá a dnes 
krásně  opravená  usedlost  Ladronka;  snadno  se  k  ní  dostanete  ze  zastávek 191  Štefkova a  U 
Ladronky;  celou Ladronku v dnešní  době obklopuje parkový,  či  lépe řečeno většinou  travnatý, 
prostor doplněný zpevněnými cestami pro procházku, cyklistiku i jízdu na kolečkových bruslích; 
přijít  se sem nechá také od tramvajové zastávky  Vypich a  samozřejmě i  z větší  dáli  -  z  obory 
Hvězda,  na druhou stranu vede největší  cesta  k  radiokomunikačnímu vysílači,  připojivše  se  na 
silnici můžete pokračovat buď dolů ulicí Spiritka ke stejnojmenné bývalé usedlosti, dnes hotelu, či 
přímo  Atletickou  kolem  televizní  věže  a  třeba  až  dolů  k  Velkému  strahovskému  stadionu s 
autobusovou zastávkou a již dříve zmíněnou plošinou s parádním výhledem na Prahu.

Kolem Větrníku či Zeyerovou alejí, promenádou to pod dráty velmi vysokého napětí, můžete se 
z  Břevnova dostat  na  Heyrovského náměstí jsoucí  centrem  Petřin.  Na tomto náměstí  se  skoro 
čtvercovým  půdorysem  končí  polohou  prostřední  a  délkově  nejkratší  z  na  východ  směřucích 
tramvajových tratí Prahy 6; tato vede od stanice metra A Hradčanská a konečná se nejmenuje jinak 
než  ,,Petřiny“.  Kromě  tramvajové  trati  zde  končí  i  dvě  autobusové  linky a  dále  na  Liboc  již 
pokračuje jen 179. Petřiny jsou velmi dobrým východištěm - například do obory Hvězda, kam právě 
z pomezí ulic Libocké a Na Vypichu vede nejstarší vstup; toto místo není příliš daleko od zastávky 
Petřiny.  Největší  zajímavostí  přímo  na  Petřinách  je  potom  bývalý  větrný  mlýn  Větrník u 
křižovatky ulic Ankarské a Za zahradou.

Pod Větrníkem, severně od Petřin, nachází se jádro někdejší vísky Veleslavína; jeho polohu lze 
přiblížit vyjmenováním ulic Pod Petřinami, U zvoničky a Nad hradním potokem. Toto centrum je 
však veřejné dopravy prosté, a proto se Veleslavín dělí o svou centrální zastávku se sousedními 
Vokovicemi - tato se jmenuje Nádraží Veleslavín a nachází se na tramvajové trati k Divoké Šárce 
(tedy  od  metra  A Dejvická),  jednu  zastávku  za  obratištěm Červený  vrch.  Jak  název  zastávky 
napovídá, nachází se v dolní části Veleslavína také  železniční stanice, a sice na  trati směřující ke 
Kladnu a Rakovníku.

Z Veleslavína  doporučuji  navštívit  určitě  centrální  uličky,  soudě  z  mapy i  z  názvu jedné z 
ulic ,,U zámečku“ měl by se ve Veleslavíně nacházet také zámeček.

Třídou  Evropskou  odděleny  od  Veleslavína  stojí  Vokovice;  čtvrť  dnes  nepříliš  malá,  jejíž 
centrum byste možná hledali s velkými obtížemi. Je třeba od Evropské třídy vyjít  ulicí Ke dvoru, 
přejít s ní Litovický potok tekoucí Vokovicemi do blízké vodní nádrže Džbán a dospět touto uličkou 
na  její  konec,  kde  poměrně  nečekaně  objevíte  starou  náves  s  kapličkou.  Centrální  zastávkou 
Vokovic  -  tak  jako Veleslavína  -  je  Nádraží  Veleslavín na  tramvajové  trati  od stanice  metra  A 
Dejvická; severní část Vokovic je tak od MHD dosti odlehlá, což ve všední dny alespoň trochu 
koriguje autobusová linka 216 od metra A Hradčanská prodloužená v těchto obdobích z Bořislavky 
přes  Nádraží  Veleslavín  do  severní  části  Vokovic  končíc  zde  na  zastávce  Nové  Vokovice.  Na 
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nejzazším západním okraji  Vokovic stojí  tramvajová vozovna umístěná jen jednu zastávku před 
koncem trati na Divoké Šárce.

Z Vokovic lze doporučit hlavně náves s kapličkou, z ní se můžete dostat třeba k nádrži Džbán, 
nebo k tramvajové zastávce  Nad Džbánem, kde se dá skončit. Vokovice se také dají využít jako 
výborné východiště do Divoké Šárky, nebo odtud můžete vyrazit ulicí Na krutci k Jenerálce.

Dolní Liboc je méně zajímavá část Liboce, avšak velmi vhodná coby východiště do  Divoké 
Šárky.  Centrální  zastávkou  v  Dolní  Liboci  je  tramvajová  konečná  Divoká  Šárka jsoucí  také 
křižovatkou  linkek autobusů jak mětských tak mimoměstských. Na Divoké Šárce začíná  okružní 
červená  turistická  značka přírodním parkem Šárka -  Lysolaje a  také  žlutá vedoucí  vzhledem k 
červené delší cestou do Nebušic a potom kratší na Jenerálku. Přímo pod tramvajovým obratištěm je 
hráz vodní nádrže Džbán.

Jižně od Dolní Liboce nachází se malebná vesnice  Horní Liboc.  Na jihu se přimyká ke zdi 
obory Hvězda, na severovýchodě se nachází  Libocký rybník. Dopravu do Horní Liboce zajišťuje 
autobusová  linka  179  od  metra  B  Nové  Butovice cestou  přetínající  všechny tři  východoběžné 
tramvajové tratě Prahy 6 (na Divoké Šárce, Petřinách a Vypichu) a na Motole křížící i řepskou trať; 
v opačném směru vede na letiště Ruzyně a právě po její trase teď nedlouho jezdí také noční linka 
510 z letiště k centru města; centrální zastávka v Liboci se nazývá Libocká. Libocí také prochází 
železniční trať na Kladno, ale zastávka na ní je již drahnou dobu zrušena; její budovu naleznete na 
křižovatce ulic U kolejí a U stanice.

Dominantou a nejvýznamnější památkou Horní Liboce je  kostel sv. Fabiána a Šebestiána s 
přilehlou  farou.  Nejhezčí  pohled  na  centrum Liboce  je  od  podjezdu  pod  železniční  tratí  přes 
Libocký rybník. Kousek nad kostelem leží boční vstup do obory Hvězda.

Čtvrť  Bílá Hora je známá hlavně díky nechvalně proslulé bitvě proběhší v okolí zdejší kóty 
381,4 m n.m.  8.11.1620.  Tuto  událost  připomíná  mohyla  na  vrcholku,  z  něhož  je  i  dnes  vidět 
letohrádek Hvězda. Pro připomínku bitvy byla pod Bílou horou v l.1622-24 postavena kaple Panny 
Marie a r.1628 založen klášter servitů, jenž však nikdy nebyl uveden do provozu. Roku 1704 zde 
začalo  vznikat  nové  poutní  místo  s  barokním kostelem P.  Marie  Vítězné  snad  podle  návrhu J. 
Santiniho; kostel byl dokončen r.1714, v l.1712-29 pak byly postaveny ambity. Později pod Bílou 
horou vyrostla městská čtvrť. Dopravu sem zajišťuje  tramvajová dvojlinka 22 od stanice metra A 
Malostranská, leží tu významná zastávka městských autobusů, ale též mimoměstských linek např. 
na Hostivici, Unhošť a Rakovník. Zastávka Bílá hora s tramvajovým i autobusovým obratištěm se 
nachází přímo u bělohorského poutního areálu.

Tím prvním, co vám zde musím doporučit, je nádherný klášter s  poutním kostelem P. Marie 
Vítězné,  následuje  mohyla na vrcholku  Bílé hory na paměť naší prohry na sklonku první části 
třicetileté války. Zajímavý je rovněž toleranční hřbitov, k němuž vedou schody z ulice Kralupské 
přibližně z okolí č.o.13. Z Bílé Hory můžete jít směrem na  Motol,  Řepy,  Ruzyni, ale hlavně do 
obory Hvězda, kam lze z této strany vstoupit průchodem, k němuž vede cesta od ulic U Světličky a 
Kralupské, kousek východněji leží vstup od ulice Za oborou.

Fialka je nepříliš zajímavá čtvrť jižně od Bílé Hory. Dostanete se sem nejlépe ze zastávky Bílá 
hora (viz výše). Fialku většinou navštívíte cestou mezi Bílou Horou a Řepy, nebo Motolem.

Ačkoliv  jsou  Řepy známé  zejména  prostřednictvím zdejšího  rozlehlého  sídliště,  jejich  staré 
centrum je  až nečekaně působivé.  Zachovalo si  krásný vesnický ráz,  v centru s  kostelíkem sv. 
Martina a také klášterem. Městská část Praha - Řepy, jsouc součástí Prahy 6, se celá ze severu 
vkousává do území 5. obvodu. Na zdejší centrální zastávku Ke Kaménce vás dopraví řepská (i pro 
jiné čtvrti) místní linka 164 od stanice metra B Zličín a zastávek tramvaje Slánská a Bílá hora. Na 
řepské sídliště také vede tramvajová trať od stanice metra B Anděl, u jejíž konečné Sídliště Řepy 
tkví železniční stanice Praha-Zličín.

Nejpůsobivější  je  v  Řepích  historické  centrum ve  svém  jádru  s  původně  románským 
kostelíkem  sv.  Martina postaveným  ve  2.pol.12.stol.,  který  prošel  několika  přestavbami.  V 
sousedství centra - při ulici K šancím - stojí  klášter Boromejek. Když se vydáte po osové ulici 
Žalanského od kostela na opačnou stranu, narazíte na komplex tří hřbitovů - světského, klášterního 
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a trestaneckého; nejzajímavější hrob se nachází ve skoro prázdné trestanecké části, kde leží slavný 
Václav Babinský trávivší jako zahradník ve zdejším klášteře poslední léta svého života. Dále touto 
ulicí  a  následně  Čisovickou  můžete  dojít  na  tramvajovou konečnou  Bílá  hora,  od  níž  lze  také 
pokračovat na vrchol Bílé hory a do obory Hvězda. Kolem kláštera je možné příjemně přijít z města 
Hostivice (viz příslušné heslo ve stati ,,B“).

Centrem staré  Ruzyně je  Staré náměstí, při němž stojí několik velkých statků, v jeho severní 
části kaplička, a dokonce zde najdete i věznici; centrální část je dokonce chráněna jako  vesnická 
památková rezervace. Zdejší centrální zastávka se jmenuje Staré náměstí a obsluhují ji linky 108 a 
225 projíždějící jádrovou část Ruzyně ulicemi Stochovskou a Ruzyňskou; 108 jezdí jen v pracovní 
dny a spojuje starou Ruzyni s metrem A Hradčanská; cesta linkou 225 je podstatně zdlouhavější - na 
metro trasy B lze nejlépe přestoupit na stanici Stodůlky, tato linka pak navazuje ještě na tramvaje na 
Divoké Šárce, Bílé hoře (kam zajíždí jen o víkendech nahrazujíc 108) a řepské zastávce Slánská. S 
obsluhou  centra  Ruzyně  pomáhají  i  vlaky  trati  z  pražského  Masarykova  nádraží  na  Kladno  a 
Rakovník mající stanici kousíček od Starého náměstí. Před nedlouhem byla na lince 218 obsluhující 
severnější část Ruzyně zřízena obousměrně zastávka  Nádraží Ruzyně, jež může být obyvatelům 
nejbližšího okolí Starého náměstí zvláště o víkendech velmi užitečná; tato linka jezdí přímo k metru 
A Dejvická. Ruzyně zahrnuje rozlehlé zastavěné území zejména severozápadně od centra; příliš se 
mu věnovat nebudeme, ale součástí ruzyňského katastru je také velmi důležitá dopravní stavba, a 
sice mezinárodní letiště Praha - Ruzyně; dlouhodobým námětem k debatám je, jak letiště obsloužit 
kolejovou dopravou - v úvahu přicházely metro a rychlodráha, ovšem i odedávna plánované metro 
se ukázalo jako nepříliš ideální; já osobně si myslím, že autobusy ještě hodně dlouho postačí a při 
prodlužování metra by bylo dobré ukončit trasu A poblíž dálniční křižovatky silnice R6 se Západní 
spojkou, kam by se mohlo přes Řepy protáhnout metro B pokračovaboší dále na letiště, výhodou by 
byl  vznik  dopravního  terminálu  Jiviny,  kde  by  na  obě  trasy  metra  najednou  mohly  navazovat 
autobusy od Kladna a Rakovníka a v případě zájmu z části i od Berouna; naprostou novinkou v 
otázce nového obsloužení letiště je prodloužení tramvajové tratě z Divoké Šárky, což mně přijde 
jako velmi dobrý nápad; nyní je ruzyňské letiště obsluhováno především dvěma linkami, a to 119 
od metra A Dejvická a 100 od stanice Zličín na trase B; v noci již k letišti není třeba přestupovat na 
Divoké Šárce,  ale  linka 510 sem jezdí po částech tras denních linek 179, 191 a 176 do centra 
pokračujíc dále na Beránek u Modřan.

Tím, co byste určitě měli vidět v Ruzyni, je Staré náměstí a statky i kaplička na něm, ze statků 
je nejvýznamnější  Kubrův (č.o.15). Nad ulicí Kralupskou se nachází  toleranční hřbitov, kolem 
nějž se můžete vypravit do obory Hvězda. Dále se z Ruzyně dobře jde na Bílou horu, například po 
Ruzyňských  schodech  vedoucích  skoro  z  centrálního  náměstí,  nebo západním směrem na  hráz 
retenční nádrže Jiviny, z níž je možné pokračovat třeba kolem nádrže na Hostivici, nebo k jihu a 
dále do Řep, či skončit na Jivinách.

Nebušice jsou velká, podlouhlá čtvrť ze tří stran obklopená přírodním parkem Šárka - Lysolaje. 
Leží nad hlubokým Šáreckým údolím, které je odděluje od centra města, takže cestou sem musíte 
údolí překonat na Jenerálce. Touto cestou jezdí i  autobusové linky od stanice metra A Dejvická, 
které mají většinou stejnou, jen delší či kratší trasu - 161, 254 a 312 - 161 končí již v Nebušicích, 
254 pokračuje do Přední Kopaniny, jenom několik spojů se od jednotné trasy odpojuje pokračujíc k 
ruzyňskému letišti, 312 pak z Přední Kopaniny jezdí dále do Tuchoměřic, kde se její trasa větví a 
nejzašší konečnou má tato linka až v Lichocevsi; dále byla do Nebušic prodloužena autobusová 
linka 116 jezdící z  Dejvické na sever obsluhujíc  dolní část Šáreckého údolí - dříve se tato linka 
otáčela  na  Jenerálce  vracejíc  se  na  Evropskou,  kde  končila  na  zastávce  Bořislavka,  jejím 
přesměrováním  do  Nebušic  bylo  sice  zrušeno  autobusové  obratiště  na  Jenerálce,  ale  dopravní 
kultura v oblasti se mírně zvýšila. Přímo u kostela je nebušická centrální zastávka  K Noskovně, 
linky 161 a 116 staví ještě na své konečné Nebušice na náměstí Padlých, kam dále pokračující linky 
254 a 312 nezajíždějí.

Dominantou  a  nejvýznamnější  památkou  Nebušic  je  kostel  sv.  Cyrila  a  Metoděje krásně 
viditelný zejména ze severu, v lese severně od obce se u červené a žluté značky nachází hřbitov s 
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kapličkou. V okolí Nebušic stojí mnoho zemědělských usedlostí, z nichž asi nejzajímavější jsou 
Ševčice,  Gabrielka,  Truhlářka a  Jehněčí  dvůr,  třeba  od  Gabrielky  se  přitom otevírá  krásný 
výhled.  Na  Nebušice  je  vůbec  z  okolních  svahů  radost  pohledět,  zejména  ze  směrů 
severovýchodních.  Procházejí  jimi  značky  červená  a  žlutá křižující  hlavní  ulici  Nebušickou  u 
kostela,  tedy  u  zastávky  K  Noskovně;  obě  sem  přicházejí  Divokou  Šárkou  od  stejnojmenné 
tramvajové zastávky, ovšem každá jinou cestou, žlutá pak pokračuje dolů na Jenerálku, červená po 
okraji Prahy nad Šáreckým údolím a později na Dolní Šárce přes něj a na Babu.

Hluboko v  údolí  Šáreckého potoka stojí usedlost  nazývaná  Želivka;  v těchto místech se dělí 
údolí  Divoké a  Tiché Šárky. Jak název napovídá, v oblasti výše proti proudu, jíž se říká  Divoká 
Šárka, je tok potoka členitější a obklopený četnými skalami, zatímco Tichá Šárka je klidné, tiché 
údolí. Šárecké údolí začíná pod hrází vodní nádrže Džbán, do níž vtéká Litovický potok pramenící 
v oblasti Hostivice a Litovic a vytéká pod novým názvem - Šárecký. Cestou k Vltavě formuje v 
horní části údolí obklopené lesy a především v části Divoká Šárka i skalami, v dolní části, oddělené 
osadou Jenerálka, je potom v údolí klidná luxusní čtvrť; této části se však budeme věnovat u Dolní 
Šárky a pro osadu Jenerálka najdete níže rovněž samostatné heslo. Pod Dolní Šárkou se Šárecký 
potok stéká s  Lysolajským a oba společně se vlévají  za  osadou Podbaba do řeky  Vltavy.  Celé 
Šárecké údolí je chráněno v rámci přírodního parku Šárka - Lysolaje, a nejhodnotnější část Divoké 
Šárky navíc přírodní rezervací Divoká Šárka. Cestou podél Šáreckého potoka údolím Divoké Šárky 
vzhlížejíce vzhůru  na skály a  strmé svahy,  shlížejíce  zároveň dolů na nevelký zurčící  potůček, 
můžeme se nechat  unášet  dojmem z této  úžasné  přírody;  v  takových místech si  uvědomíte,  že 
ačkoliv člověk dokáže divy hned, příroda vytvoří věci pro nás téměř nepředstavitelné za mnohem 
delší  dobu,  ale  zato  dokonale;  teprve  v  takovém místě  si  člověk  uvědomí,  že  jakýkoliv  boj  s 
přírodou nemůže lidstvo nikdy vyhrát nejen proto, že i ono samo je její součástí, ale hlavně protože 
příroda je nesrovnatelně mocnější a ačkoliv její postupy jsou zdlouhavé, jsou také převelice účinné; 
pokud si lidé pomyslí, že zničí přírodu, je stoprocentní, že sami vymřou, ale příroda, ta je přežije. 
Ideálním východištěm do prostředí  Divoké a  Tiché Šárky je  tramvajová konečná a  autobusová 
nácestná zastávka Divoká Šárka, na niž se snadno dostanete tramvají od stanice metra A Dejvická; 
přímo od ní byste i nebýt značek snadno sešli na hráz vodní nádrže Džbán, nechat se vést červenou 
či  žlutou značkou však rozhodně není od věci - v jednom směru vede červená nad oběma částmi 
údolí na Jenerálku, ve druhém zpod Džbánu vychází podél potoka a od šáreckého koupaliště stoupá 
na Nebušice; žlutá jde do Nebušic o něco delší cestou kolem Vaníčkova pomníku; od obou větví 
červené značky se nabízejí odbočky na působivé vyhlídky. Nejlepším způsobem, jak poznat údolí 
Divoké Šárky, je cesta ze stejnojmenné tramvajové zastávky podél Šáreckého potoka vedoucí ulicí 
(pojmenovanou  asfaltovou  cestou)  Divoká  Šárka;  ta  prochází  údolím přírodní  rezervací,  okolo 
koupaliště, kde se od ní odpojuje červená turistická značka, a  Čertova mlýna k  Želivce, za níž z 
údolí stoupá k Vokovicím potkávajíc se s druhou věteví červené; ve Vokovicích ulice Divoká Šárka 
končí a  vy nejlépe uličkami Nad lávkou, K Červenému vrchu, Na luzích a  U vokovické školy 
dojdete na tramvajovou zastávku Nádraží Veleslavín nacházející se na téže trati jako Divoká Šárka; 
ti, kdo tuto cestu již znají, nebo si ji chtějí ještě ozvláštnit, mohou s pomocí mapy využít zkratky 
přírodní rezervací Divoká Šárka vyhýbající se koupališti. Ještě jsme se dostatečně nevěnovali Tiché 
Šárce; do té se nejlépe dostanete, pokud za Želivkou opustíte ulici Divoká Šárka a vydáte se vlevo 
odbočující cestou pokračující podél Šáreckého potoka; tato vás údolím Tiché Šárky okolo usedlosti 
Vizerka přivede na Jenerálku.

Osada Jenerálka je významným bodem v Šáreckém údolí rozdělujícím jej na dvě dosti odlišné 
části. Zároveň se jedná o významnou křižovatku, kudy procházejí silnice překonávající zde údolí a 
k nim se připojuje údolní ulice V Šáreckém údolí. Název Jenerálka je spojen se zdejším barokním 
kostelíkem sv. Jana Nepomuckého z 1.pol.18.stol. slouživším v letech 1857 - 1887 jako farní kostel 
pro široké okolí. Na Jenerálku se díky její poloze na křižovatce cest dostanete od stanice metra A 
Dejvická autobusovými linkami jak na Nebušice tak na Horoměřice; dříve se tu otáčela linka 116 
obsluhující dolní část Šáreckého údolí pokračujíc na Bořislavku, ta však dnes pokračuje do Nebušic 
(viz výše), a tak bylo obratiště před restaurací zrušeno. Jenerálka ležíc v Šáreckém údolí je součástí 
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přírodního parku Šárka -  Lysolaje,  v její  blízkosti  se nachází také  přírodní památka Jenerálka. 
Nejvýznamnějšími  stavebními  památkami  Jenerálky jsou  kostelík  sv.  Jana Nepomuckého nad 
hlavní Horoměřickou ulicí - při uličce K vršíčku - a zámeček poblíž trasy červené turistické značky, 
bohužel  veřejně  nepřístupný,  ale  pěkně  opravený.  Na  Jenerálku  po  proudu  Šáreckého  potoka 
přijdete příjemnou cestou údolím Tiché Šárky, dále potok kopíruje ulice V Šáreckém údolí krásnou 
dolní částí Šáreckého údolí s pohledy na malebný kostelík sv. Matěje. Od Tiché Šárky - v posdlední 
části již po údolní asfaltce - sem přichází  červená značka pokračující po někdejší trase žluté na 
Zlatnici;  původně  nešla  do  samotné  osady,  ale  kolem  přírodní  památky  přicházela  na  silnici 
Horoměřickou pokračujíc ke Zlatnici jinudy; tuto cestu jsem zatím neprošel, ale vím, že u napojení 
se cesty z údolí na ulici Horoměřickou stojí zajímavý pomník, takže i sem se můžete podívat; od 
Nebušic podél Nebušického potoka pak přichází žlutá, dnes na Jenerálce ukončená.

Dolní části Šáreckého údolí domninuje krásný kostelík sv. Matěje na Horní Šárce. Tato osada 
vznikla nad údolím východně a jihovýchodně od zmíněného kostela stojícího uprostřed hřbitůvku 
nad prudkými zalesněnými svahy, pod nimiž teče Šárecký potok. Po okraji zástavby Horní Šárky - 
nad srázem - vede hranice přírodního parku Šárka - Lysolaje. Kostelík sv. Matěje byl podle pověsti 
založen r.971 knížetem Boleslavem II. nad místy, kde byla pohřbena Ctiradova družina pobitá v 
dívčí válce; spolehlivě je kostel doložen k r.1404 a jeho dnešní podoba je barokní - z 18.stol.; u 
kostelíka se původně konaly Matějské poutě, které podle něj získaly svoje jméno. Ke sv. Matěji se 
nejlépe dostanete od zastávky autobusové linky 131, jezdící v příjemném intervalu od stanice metra 
A Hradčanská, U Matěje jsoucí nejvýše a nejseverněji položenou zastávkou na této lince; ke kostelu 
odtud dojdete cestou do ulice Starého, z níž u malé kapličky odbočíte vlevo do ul. U Matěje. Od 
něj  pak  můžete  pokračovat  třeba  po  ochozu kolem sídliště  Baba,  na  nějž  se  připojuje  červená 
turistická značka; u severozápadního konce sídliště stojí pod tímto ochozem  zřícenina na Babě. 
Červená pak pokračuje po obvodu sídliště na zastávku U Matěje a dále na až Divokou Šárku, kam 
vede, jsouc okružní, v obou směrech; na zdejší autobusové zastávce také začíná modrá značka.

Pod šáreckým  kostelíkem sv.  Matěje,  v  dolní  části  Šáreckého údolí vyhloubeného  Šáreckým 
potokem, leží osada Dolní Šárka. Stejně jako horní část, je i dolní část údolí, jíž se budeme věnovat 
zde, chráněna přírodním parkem Šárka - Lysolaje, nacházejí se tu přírodní památky Zlatnice, Nad 
mlýnem a Dolní Šárka. Na rozdíl od horní části údolí, kde uprostřed přírody narazíme jen na několik 
osamělých usedlostí,  jeho dolní část - od  Jenerálky k osadě  Podbaba a dále k ústí Šáreckého a 
Lysolajského potoka do Vltavy - je zastavěna usedlostmi a vilami; celou touto částí proto prochází 
i silnička -  ulice V Šáreckém údolí. V zástavbě tady narazíte na staré i novější budovy, většinou 
honosné, čemuž odpovídá i zdejší automobilový provoz; v údolí potkáte povětšinou luxusní vozy, 
což poukazuje na fakt, že se zde jedná o lukrativní lokalitu. Nepříliš širokou ulicí V Šáreckém údolí 
projíždí  autobusová linka 116 od stanice metra A Dejvická; ta má na Dolní Šárce stejnojmennou 
zastávku, za centrální by se však spíše dala označit zastávka Šatovka pojmenovaná po budově, před 
níž se nachází; kousek od této zastávky přechází údolí  červená značka a je zde ukončena  modrá 
pokračovavší dříve na tramvajovou konečnou Podbaba. Z autobusových zastávek je dále významná 
Žežulka, jak jinak, pojmenovaná podle usedlosti; u té je příležitostné autobusové obratiště, jehož 
použití si pamatuji při dlouhodobé uzavírce ulice dále k Podbabě; tehdy se hodilo, že linka 116 ještě 
nejezdila do Nebušic (viz příslušné heslo), ale otáčejíc se na Jenerálce vracela se na Evropskou 
třídu,  kde  byla  ukončena  na  Bořislavce,  v  době  výluky  tak  byla  jednoduše  převrácena,  z 
Horoměřické místo na Bořislavku přivedena na Dejvickou, no a v Šáreckém údolí ukončena na 
Žežulce.  Celou  dolní,  právě  tak  jako horní,  část  Šáreckého údolí  doporučuji  si  projít,  v  tomto 
případě nejlépe prostě po silničce V Šáreckém údolí. Jedná se vlastně o klidnou vilovou čtvrť v 
těsném spojení s přírodou, jíž dominuje nahoře stojící kostelík sv. Matěje; z vil a usedlostí v údolí 
bych si dovolil vypsat alespoň ty nejdůležitější, běžně vyznačené v mapách, nejedná se však o výčet 
všech krásných staveb údolí - rozhodně tedy nepřehlédněte Žežulku (V Šáreckém úd. 42), Šatovku 
(č.o.74),  nejlépe ani  Žitnou a  Mrázovku viditelné jen za zvýšené průhlednosti  např.  v zimě a 
začátkem jara (č.o.78, u zast.  Dolní Šárka). Ze Šáreckého údolí můžete vystupovat, nebo do něj 
naopak sestupovat různými pěknými cestami. Jako první při cestě po proudu přicházejí do údolí 
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zprava červená a zelená turistická značka od Zlatnice, přičemž první vede zpět k Jenerálce, druhá 
údolí přechází a uličkou Ke Kulišce vystupuje k chatové osadě Pučálka; u zastávky Na Mlýnku 
přechází  údolí  pro změnu  modrá;  mezi  č.o.  84 a  82 jde doprava velmi  pěkná neznačená  cesta 
vycházející nahoře kousek severně od kostelíka sv. Matěje; nedaleko za Šatovkou pak údolí přetíná 
červená,  zde  dole  začíná  modrá  a  obě  společně  vedou  vzhůru  směrem  vlevo  nad  údolím  se 
rozdělujíce, přičemž červená pokračuje vlevo a modrá jde přímo přes pole k Lysolajům; podle mapy 
by další dvě cesty napravo od potoka měly vycházet u zastávky Kalinův mlýn a u Žežulky.

Od autobusové zastávky U Matěje k severovýchodu vybíhá  ostroh  Baba ohraničený strmými 
svahy  do  údolí  Vltavy  a  Šáreckého  potoka.  Po  okraji  tohoto  ostrohu  vede  ochoz,  z  jehož 
jihovýchodní poloviny jsou krásné  výhledy na Dejvice s výrazným hotelem International na tzv. 
Podbabském náměstí a také na Pražský hrad ze severu; v této lokalitě se natáčel film Šakalí léta, a 
to i na babském ochozu - ulici Nad Paťankou. Severozápadní polovina ochozu vede po okraji lesa 
kopírujíc hranici sídliště končíc u  kostelíka sv. Matěje. Prostor ostrohu vyplňuje sídliště a vilová 
čtvrť, na severovýchodním okraji pak stojí jeho největší dominanta - zřícenina na Babě. Nejprudší 
sráz - ten k rovnou Vltavě - je chráněn jako přírodní památka Baba, skoro všechny svahy babského 
ostrohu  jsou  součástí  přír.  parku  Šárka  -  Lysolaje.  Pro  celé  sídliště  Baba  je  hlavní  zastávkou 
zastávka linky 131 U Matěje, kam se dostanete touto linkou od stanice metra A Hradčanská. Odtud 
vede červená turistická značka po ochozu ke zřícenině a později z ochozu schází na Dolní Šárku, vy 
po něm můžete  pokračovat  bez  značení  ke sv.  Matějovi;  modrá  značka kolem zříceniny je  již 
zrušena,  ale  její  někdejší  trasa  umožňuje  příjemný  přístup  ke  zřícenině  na  Babě  z  tramvajové 
konečné zastávky Podbaba, její průběh není nijak obtížné zrekonstruovat - stačí stoupajíce ulicí 
Paťanka za pensionem Paťanka odbočit doprava a nejprudší cestou vyjít podle zelených čtverečků 
na ochoz - ulici Nad Paťankou, v opačném směru není nalezení staré modré o nic těžší, jen je třeba 
správně určit místo odbočení doleva.

Osada Podbaba leží při soutoku Šáreckého a Lysolajského potoka, jež dále pokračují společně k 
Vltavě, do níž se vlévají; spolu s těmito potoky se na Podbabě sbíhají také dvě údolí, a sice Šárecké, 
v  němž s Podbabou sousedí  Dolní  Šárka,  a  Lysolajské,  kde  na Podbabu navazují  Lysolaje.  Na 
centrální křižovatce se zde setkávají ulice V Podbabě (od Vltavy), V Šáreckém údolí a Lysolajské 
údolí;  podél  ulice  V  Podbabě  jde  zástavba  osady  Podbaba  až  k  zajímavému  železničnímu 
viaduktu, pod nímž trať křižují zároveň potok, silnice i chodník pro pěší a za nímž ulice V Podbabě 
ústí na pomezí hlavních ulic Podbabské a Roztocké. Centrální zastávka nacházející se přímo na 
středové podbabské křižovatce má jméno  Břetislavka a jezdí na ni  autobusy od stanice metra A 
Dejvická dále podračující do Šáreckého údolí, nebo na Lysolaje; za viaduktem se na hlavní ulici 
nachází ještě zastávka V Podbabě se stejnou orienací jako zastávka centrální, ale s větším počtem 
linek; na ty zde navazuje přívoz přes Vltavu do osady Podhoří. Osada Podbaba je zajímavá zejména 
svou vilovou zástavbou; je rovněž součástí přírodního parku Šárka - Lysolaje. Vyrazit odtud lze do 
obou údolí - Šáreckého i Lysolajského -, z ulice V Šáreckém údolí pak hned ze začátku odbočuje 
doleva cesta procházející přes soukromý pozemek, kde se hned za branou musíte stočít doprava, 
abyste pěšinou vystoupali na louky pod zříceninou na Babě.

V Lysolajském údolí vybíhajícím podél stejnojmenného potoka na západ od Vltavy leží vesnička 
Lysolaje, náležející do přírodního parku Šárka - Lysolaje. Centrální lysolajská náves se nachází při 
ulici  Starodvorské,  zdejší  malebná  kaplička  stojí  až  na  konci  této  ulice  poblíž  začátku  uličky 
Kolonky. Jmenovitě centrální lysolajská zastávka (Lysolaje) je až na západním okraji obce a staví 
na ní jen tady končící městská linka 160; skutečnou centrální zastávkou v Lysolajích je Žákovská, 
kde je 160 posílena ještě příměstskou linkou 355 - obě tyto linky jezdí od stanice metra A Dejvická.

Přímo v Lysolajích doporučuji nalézt kapličku. Kolem Fuchsova statku na jižním okraji Lysolají 
vede  modrá značka směřující na jih do Šáreckého údolí a dříve dále přes Babu na tramvajovou 
zastávku Podbaba, na druhou (západní) stranu přes  přírodní památku Housle a na horoměřickou 
silnici,  po níž se vrací do Šáreckého údolí  končíc vystoupavši z něj  na autobusové zastávce U 
Matěje. Přírodní památka Housle přitom s Lysolaji přímo sousedí; jedná se o krásný les s potůčkem 
a pramenem doplněným kapličkou vyvěrajícím nedaleko Lysolají; jako východiště do této lokality 

- 79 -



se velmi hodí konečná autobusová zastávka Lysolaje.
Osada Sedlec leží při levém Vltavském břehu, pod svahy, nad nimiž se rozkládá o poznání větší 

Suchdol. Hlavní dopravu sem zajišťují příměstské autobusové linky na Roztoky 340 a 350 od metra 
A Dejvická mající zde centrální zastávku Sedlecký přívoz; tyto linky doplňuje železniční doprava se 
zastávkou Praha-Sedlec na  trati směr Kralupy nad Vltavou; kromě osobních vlaků  z Masarykova 
nádraží na Kralupy zde staví také první pražská městská železniční linka dnes označovaná M41 (či 
S41, chcete-li) z Prahy-Hostivaře přes Libeň a Holešovice do Roztok; kromě toho zde má stanoviště 
přívoz přes  Vltavu  k  osadě  Zámky.  Název  zdejší  centrální  zastávky  může  působit  maličko 
matoucně, neboť před časem byl změněn na Nádraží Sedlec, ale po obnovení přívozu přes Vltavu 
zpět  na  Sedlecký přívoz;  díky těmto  třem druhům dopravy je  Sedlec  přes  svou polohu trochu 
nečekaně přestupním uzlem, navíc se zde nabízí i celkem dlouhý přestup ze železniční zastávky na 
zastávku  V Sedlci na jižním okraji Sedlce, kde staví  autobusy na Suchdol, tento přestup vytváří 
další  dopravní  možnosti  pro  obyvatele  Suchdola  a  studenty  tamější  zemědělské  university; 
především pro Sedlec je pak také použitelná zastávka Roztocká na rozcestí silnic k Roztokům a k 
Suchdolu.

Příjemná  sedlecká  náves se  nachází  při  ulici  V  Sedlci,  nedaleko  železniční  i  autobusové 
zastávky; u návsi stojí rozlehlý  statek a přímo na ní krásná  kaple Nejsvětější Trojice. Ze Sedlce 
můžete vyjít třeba ulicí U rychty k Suchdolu; z této cesty nahoře odbočuje žlutě vyznačená odbočka 
k moc pěkné vyhlídce na údolí Vltavy.

Starý Suchdol je nejstarší částí  Suchdola; jeho středem je veliký Brandejsův statek - původně 
středověká tvrz, jejíž dnešní podoba je z r.1838, dochovala se na ní renesanční dispozice a zbytky 
sgrafit. Celý Suchdol je položen na  plošině ohraničené především Kozími hřbety,  Tichým údolím, 
Roztockým hájem,  vltavským údolím a  Lysolajským údolím. Jeho jednotlivými částmi jsou kromě 
Starého Suchdola Nový Suchdol,  Výhledy a  Budovec, jižně od suchdolské zástavby se rozkládá 
areál  České  zemědělské  university.  Centrem celého  dnešního  Suchdola  je  bezejmenné  kruhové 
náměstíčko, jímž prochází  ulice Internacionální;  právě na něm stojí  současný suchdolský místní 
úřad.  Suchdol  jako  celek  obsluhují  linky 107  a  147  od  stanice  metra  A Dejvická doplněné  v 
pracovní dny příměstskou linkou 359; noční linka 502 jezdí po trase denní 107.

Do Starého Suchdola se  nejlépe dostanete  z  konečných zastávek obou suchdolských linek - 
Suchdol (107) a Výhledy (147). Ve Starém Suchdole musíte určitě vidět zámek a také kostelík sv. 
Václava při  odbočce  od  žluté  turistické  značky  ke  Kozím hřbetům.  Žlutá začíná  na  zastávce 
Výhledy,  která  je  od  centra  přeci  jenom blíž,  cesta  ulicemi  Pod rybníčkem a  Suchdolskou  na 
Suchdol je však celkem pěkná; žlutá značka pak pokračuje okolo odbočky ke kostelíku sv. Václava 
a Kozím hřbetům na rozcestí Pod Alšovou vyhlídkou, kde kromě ní končí zelená a kudy prochází 
modrá, od níž zde vychází značená odbočka na Alšovu vyhlídku; zajímavé je též dojíti po žluté dolů 
na modrou, po té projíti Tichým údolím na okraj Roztok a odtud vystoupati Roztockým hájem na 
Suchdol po druhé žluté končící na zastávce Kamýcká. Do Tichého údolí se dá ze Suchdola sejít i 
dalšími cestami, toto však bude pojednáno pod samostatným heslem Spáleník a Kozí hřbety také 
dostanou svůj vlastní samostatný text.

Nový Suchdol se nachází  v severní části  Suchdola,  v sousedství  Roztockého háje.  Centrální 
zastávkou pro Nový Suchdol  je  konečná  linky 107 od  Dejvické s  názvem  Suchdol.  V Novém 
Suchdole nečekejte žádné historické zajímavosti, můžete odtud však vstoupit do Roztockého háje - 
hlavní cesta na Roztoky vychází z ulice K Roztokům; do Roztok vede Roztockým hájem zahrnutým 
do přírodní rezervace Roztocký háj - Tiché údolí ještě žlutá turistická značka začínající na Budovci.

Budovec je jihovýchodní čtvrť Suchdola; na jihozápadě sousedí s universitním areálem a v jeho 
severní  části  se  nachází  centrální  suchdolské  náměstíčko,  přes  nějž  po  ulici  Internacionální 
projíždějí obě hlavní suchdolské linky, ovšem k Dejvické jedou každá na jinou stranu, poněkud se 
jedouce ulicí Internacionální křížíce. Nejblíže tomuto náměstíčku je zastávka Internacionální, přes 
středovou budoveckou zastávku Budovec potom jezdí pouze linka 147; na Budovci je důležitá také 
zastávka  Kamýcká, kam jezdí všechny suchdolské linky, a navíc přehledně uspořádané, neboť se 
jedná o první suchdolskou zastávku cestou od metra, kde se linky teprve rozdělují. Odtud vychází 
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druhá suchdolská žlutá značka směřující do Roztockého háje a jím do města Roztok.
Čtvrť Výhledy je v západní části Suchdola; jejím centrem je Výhledské náměstíčko. Jezdí sem 

linka  147  od  Dejvické doprovázená  příměstskou  linkou  359,  centrální  zastávka  se  jmenuje 
Výhledské náměstí,  147 pak končí na zastávce na severním okraji  Výhledů. Jako východiště je 
významná právě  výhledská konečná, odkud vychází  žlutá značka přes Starý Suchdol k Tichému 
údolí.

Severozápadně od Suchdola, na samém okraji Prahy, vypíná se zalesněný hřeben zvaný  Kozí 
hřbety,  na  němž stávalo  v  l.2500-1800př.n.l.  eneolitické  sídliště.  Je  chráněn  v  rámci  přírodní 
památky Údolí Únětického potoka. Vede po něm  zelená turistická značka, jež začíná na pražské 
Hanspaulce vedši dříve až na tramvajovou zastávku Hadovka, za Hanspaulkou přechází Šárecké 
údolí a přes Pučálku jde ke hranici Prahy, kde křižuje červenou, prochází městečkem Horoměřicemi 
a  z  něj  již  směřuje  na  Kozí  hřbety,  z  jejichž  konců schází  na  rozcestí  s  modrou (a  žlutou  od 
Suchdola) pod  Alšovou vyhlídkou, z níž je na Kozí hřbety také pěkný pohled, zatímco z Kozích 
hřbetů je zase výhled na Alšovu vyhlídku, ale i na okolí, například blízké Únětice. Na Kozí hřbety 
se tedy nechá dojít po zelené značce; nejblíž je to z mimopražských Horoměřic a Únětic, z Prahy a 
do Prahy zde však také existuje pěkná cesta - když nepočítám možnost sejít do údolí a pak vyjít buď 
hned vzhůru po žluté,  nebo až později  -,  nabízí  se  stezka odpojující  se od zelené při  cestě  po 
Hřbetech od Horoměřic vpravo a okolo  kostelíka sv. Václava stojícího nedaleko od žluté značky 
přicházející do Suchdola, kde ze starého centra můžete dojít buď na konečnou linky 147 Výhledy, 
nebo l.107 Suchdol.

Spáleník je samota v  Tichém údolí vytvořeném  Únětickým potokem. Toto údolí se táhne od 
Roztok k Úněticím a je chráněno přírodní rezervací Roztocký háj - Tiché údolí a přírodní památkou 
Údolí  Únětického  potoka.  Jedná  se  o  krásné  přírodní  údolí,  jímž  celým (z  Roztok  do  Únětic) 
prochází  modrá turistická značka směřující dále k Okoři. Lze do něj tedy vstoupit z Roztok, kde 
modrá značka začíná přímo u železniční stanice, a z Únětic, z částí Prahy se pak hodí cesty ze 
Suchdola, odkud do údolí klesají dvě žluté značky - západní (z Výhledů) vstupuje do údolí na jeho 
západním okraji přímo pod Alšovou vyhlídkou a východní (z  Kamýcké) se s modrou spojuje na 
kraji Roztok, jejichž zástavba vchází hluboko do Tichého údolí; přímo na Spáleník vede přístup ze 
starosuchdolské ulice V údolí, mezi touto cestou a západní žlutou pak do údolí klesá ještě stezka 
jsoucí prodloužením ulice Bažantí ústící u Trojanova mlýna; kromě Spáleníka a Trojanova mlýna se 
na území Prahy v údolí nachází ještě  Tůmův mlýn. Velkou zajímavostí Tichého údolí je nad jeho 
západním koncem  Alšova vyhlídka,  na niž zde vede z Rozcestí  pod Alšovou vyhlídkou modře 
značená odbočka; ta jde nejprve kousíček k Úněticím a pak velmi brzy odbočuje doprava na skály - 
zde si musíte dát pozor na správné nalezení odbočky, pak už vás značení povede zcela spolehlivě. Z 
Alšovy vyhlídky je možné jít také na severovýchod a severozápad, takže se nemusíte nutně vracet 
stejnou cestou.

Osada  Na Padesátníku se nachází při ulici Lipské, dříve Evropské, jsoucí součástí pražského 
dálničního  okruhu  v  prodloužení  silnice  R7  na  Louny.  K dopravě  sem  slouží  zastávka  Na 
Padesátníku ležící mezi jižním a severním terminálem ruzyňského letiště; staví na ní všechny linky 
MHD na letiště vyjma zrychlené l.100, nejvýznamnější dopravu pro Padesátník tak znamená linka 
119 od  stanice  metra  A Dejvická;  zastávka  není  od  osady nijak  zvlášť  vzdálena  a  přes  silnici 
Lipskou vede světelně řízený přechod. Osada Na Padesátníku asi nebude cílem vašeho výletu, ale 
můžete ji navštívit jako průchozí bod třeba cestou z  Přední Kopaniny vycházející tam ze zatáčky 
ulice K Padesátníku v ulici Ke goniu, která jde poté až k silnici Lipské, kousek podél ní a doleva, 
aby vstoupila do ulice Na Padesátníku V na okraji osady Na Padesátníku; tato ulice ústí na silnici 
Do Horoměřic vycházející  z Lipské, na niž ovšem navazuje jen od centra k Horoměřicím a od 
Horoměřicím k Lounům, přescož je celkem frekventovaná; vy ji však pouze přejdete, po chvilce 
kráčení po polní cestě dorazíte k okraji šáreckých lesů a dále můžete pokračovat přírodním parkem 
Šárka - Lysolaje dle libosti.

Preláty jsou malá osada na severním okraji Prahy až za Přední Kopaninou. Nejlépe se na ně 
dostanete  právě  z  Přední  Kopaniny,  a  sice  ulicí  K  Prelátům  vycházející  přímo  od  centrální 
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autobusové zastávky, kam jezdí autobusy od stanice metra A Dejvická. Já jsem z Prelátů navštívil 
jen  jejich  naprostý  severní  okraj,  kudy prochází  červená  turistická  značka od  Horoměřic  přes 
rozcestí u sv. Juliány do Tuchoměřic; v centru Prelátů by měl být statek, jinak tam najdete hlavně 
chaty. Skrze Preláty by se dala hezky zkrátit cesta z Přední Kopaniny na červenou k Tuchoměřicím 
oproti žlutě značené variantě kolem sv. Juliány.

Přední Kopanina sice leží na samém okraji Prahy, v blízkosti ruzyňského letiště, ale jedná se o 
vesnici z nejzajímavějších v Praze, a to především díky rotundě sv. Maří Magdalény postavené v 
1.pol.12.stol.  a  v  17.stol.  přestavěné;  bohužel  potom spustla  a  r.1779  se  zřítila  její  klenba,  v 
l.1852-58 pak byla přestavěna a r.1940 důkladně opravena. Do Přední Kopaniny jezdí autobusové 
linky 254 a 312 od stanice metra A Dejvická; zatímco většina spojů 254 zde končí a jenom několik 
párů  pokračuje  nadjíždějíc  blízkou  ,,dálnici“  R7  k  letišti,  312  pokračuje  dále  do  Tuchoměřic, 
případně  až  do  Lichocevsi;  nácestné  zastávky Přední  Kopanina  se  nacházejí  poblíž  rotundy na 
hlavní ulici K Tuchoměřicům, k výstupní a také nástupní zastávce zde ukončených spojů v ulici K 
Padesátníku  se  od  nácestných  zastávek,  kde  začínající  spoje  taktéž  zastavují,  dostanete  přes 
centrální náves -  Hokešovo náměstí. Dopravní zajímavostí Přední Kopaniny je zastávka Aviatická 
na silnici R7, přímo u nájezdu na ni od letiště a Přední Kopaniny; jedná se o jednu z mála pražských 
zastávek, na níž - dokonce ani v její blízkosti - nestaví vůbec žádná linka MHD; je až překvapivé, 
že tu  ještě zastavují  některé  mimoměstské linky a bylo by zajímavé zjistit  průměrný obrat  této 
zastávky, přitom jde o zajímavou křižovatkovou zastávku. Co mě však překvapilo, když jsem ji 
před jistým časem navštívil, byla stará žlutá turistická značka dlející na zábradlí zpustlých schodů k 
zastávce od centra; ano - skutečně zde začínala žlutá značka dnes ukončená již v Přední Kopanině; 
na jednu stranu je její zkrácení celkem pochopitelné vzhledem k tomu, co teď na Aviatickou jezdí, 
na  druhou  stranu  je  tato  téměř  opuštěná  dálniční  zastávka  jednou  z  pražských  dopravních 
zajímavostí, pročež si nezaslouží zůstat zcela zapomenuta.

Nejzajímavější památkou Přední Kopaniny,  kvůli níž se sem vyplatí i  extra zajet,  je již výše 
popsaná působivá  rotunda sv.  Maří Magdalény.  Za alespoň krátkou návštěvu stojí  i  upravené 
centrální  Hokešovo náměstí.  V Přední  Kopanině  začíná  žlutá  turistická  značka vedší  dříve  od 
zastávky  Aviatická;  touto značkou je zvýrazněna asi  nejlepší  možná cesta  z  Přední  Kopaniny - 
lesem na rozcestí Sv. Juliána a dále do Statenic, nebo po červené k Tuchoměřicím či Horoměřicím, 
alternativu k ní při cestě do Tuchoměřic znamená jití přes Preláty zmíněné již u příslušného hesla 
výše. Chcete-li si prohlédnout zastávku Aviatická, můžete si samozřejmě zaplatit za požitkářskou 
cestu neintegrovaným autobusem do této zastávky, jinak je asi přístupnější možností cesta od letiště 
podél silnice Aviatické, kolem zastávky Aviatická a po staré žluté silničkou do Přední Kopaniny. 
Dále se dá z Přední Kopaniny jít třeba směrem k osadě  Na Padesátníku, což je popsáno opět v 
příslušném hesle.

Obora  Hvězda je  rozlehlý  přírodní  celek  uprostřed  zástavby Prahy 6  -  v  těsném sousedství 
Petřin,  Horní Liboce,  Ruzyně a  Bílé Hory, včetně vrcholu Bílá hora neodmyslytelně spjatého s v 
Čechách nejznámější a nejvýznamnější - byť velmi krátkou - bitvou 17. století. Už na pozadí této 
bitvy bývá zobrazován letohrádek Hvězda stojící ve středu obory, ten byl postaven v l.1555-56 - v 
oboře založené r.1534 králem Ferdinandem I. - italskými staviteli podle vlastního projektu investora 
stavby místodržitele Ferdinanda Tyrolského; jedná se o renesanční stavbu na půdorysu pravidelné 
šesticípé hvězdy.  Obora byla  v  historii  několikrát  poničena vojsky tábořícími  v těchto místech, 
letohrádek zpustl,  a do r.1874 dokonce sloužil jako sklad střelného prachu. Teprve v r.1918 byl 
částečně opraven a r.1951 proběhla jeho velká oprava a bylo v něm zřízeno museum Aloise Jiráska 
a Mikoláše Alše. Letohrádek je krásně viditelný například při cestě po Západní spojce nebo při 
příjezdu do Prahy vlakem od západu přes Ruzyni.  Obora o rozloze 84,15 ha ohraničená zdí  je 
chráněna jako přírodní památka Obora Hvězda, samotný letohrádek je významnou národní kulturní  
památkou. 

Dnešní hlavní přístup do obory vede od zastávky tramvaje a autobusu  Vypich s tramvajovým 
obratištěm - po přímé cestě 350 metrů od tramvaje proševše nynější hlavní branou vstoupíte do 
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obory  a  nadále  stále  rovně  budete  postupovat  dlouhou  promenádou  k  1  100  m  vzdálenému 
letohrádku;  ve  skutečnosti  promenáda končí  na  prostranství  dlouhém asi  80 m a  širokém cca 
120 m. Na tomto prostranství se stýkají velké i menší cesty, přičemž hlavní promenáda přichází 
doprostřed  obdélníku  přímo  proti  letohrádku,  zatímco  šikmé  dlouhé  promenády  ústí  do  rohů 
prostoru; při pohledu od vypišské brány je ta napravo ze všech nejvýznamnější, vlastně historický 
důležitější  nežli  dnešní  hlavní  promenáda,  neboť  se  jedná  o  cestu  k  nejstarší  bráně  obory  - 
petřinské. Tato cesta je tedy ukončena u nejstaršího vstupu do obory - kromě strážního domku zde 
stojí  socha  Jana  Roháče  z  Dubé;  vyševše  jím ven,  dostanete  se  na pomezí  ulic  Na Vypichu a 
Libocké, napravo z ul. Na Vypichu odbočuje ulice U Hvězdy končící na Heyrovského náměstí s 
konečnou zastávkou tramvají Petřiny. Promenáda nalevo od stezky od Vypichu vede k bráně na ulici 
Za oborou, jíž můžete dojít k tramvajové zastávce  Malý Břevnov na Bělohorské ulici. Vedle již 
zmíněných  zastávek  Vypich,  Petřiny  a  Malý  Břevnov  jsou  pro  cestu  do  obory  Hvězda  velmi 
významné také centrální libocká autobusová zastávka  Libocká a kousek pod ní, ovšem na úplně 
jiných linkách,  BUS zastávka  Ruzyňská.  Libocká brána,  či  přesněji  řečeno libocký průchod, je 
krásným vstupem proto, že vede přímo z centra malebné Horní Liboce nacházejíc se jen kousek 
jižně po ulici Libocké od kostela sv. Fabiána a Šebestiána; za průchodem cesta poměrně prudce 
stoupá a za chvilku z boku dospěje k letohrádku Hvězda - tento příchod je doporučitelný zejména 
pro neprvonávštěvníky Hvězdy.  Vchod od Ruzyňské je kousek od této zastávky i  stejnojmenné 
ulice a dostanete se jím do části obory charakterově odlišné od většiny jejího území - s  rybníky a 
loukou;  i odtud je možné dojít k letohrádku a není to nijak zvlášť daleko. Poslední mně známý 
průchod ukazuje také méně známé části obory nehodě se sice moc cestujícím pouze do obory, avšak 
maje o to větší hodnotu pro výletníky chtějící poznat více zajímavých a pěkných míst na jedné 
vycházce, neboť jej naleznou nedaleko  vrcholu Bílé hory; tento přístup skrz zeď již nelze nazvat 
branou ani zdaleka; vychází na cestu podél obory v úrovni nepříliš dlouhé ulice U Světličky a dojít 
od něj lze nejblíže na ulici Kralupskou, či k pomezí ulice U světličky s Kralupskou, nebo Zličínskou 
a  pak  pokračovat  k  bělohorské  mohyle  na  kótě  381,4 m n.m.,  ke  klášteru  Bílá  Hora,  konečné 
tramvajové zastávce  Bílá hora nebo ještě někam dál. Jako východiště do obory Hvězda nečekaně 
nevhodná je nová tramvajová zastávka Obora Hvězda nacházející se mezi staršími a již zmíněnými 
zastávkami Vypich a Malý Břevnov.

pohled na kostelík sv. Matěje přes Šárecké údolí (0)
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(1)  (2) 

(3)  (4) 

(5)  (6) 

(7)  (8) 
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(9)  (10) 

(11)  (12) 

(13)  (14) 

(15)  (16) 
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(17)  (18) 

(19)  (20) 

(21)  (22) 

(23)  (24) 
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(25)  (26) 

(27)  (28) 

(29)  (30) 
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(31)  (32) 

(33)  (34) 

(35)  (36) 
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(37)  (38) 

(39)  (40) 

(41)  (42) 

(43)  (44) 
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(45) 

(1) - Dejvice - kostelík sv. Václava
(2) - pohled z Hanspaulky na Hradčany
(3) - Břevnov - klášter
(4) - Střešovice - kaplička na křižovatce Pod Andělkou × Ve Střešovičkách
(5) - Břevnov - Ladronka
(6) - Nebušice - kostel sv. Cyrila a Metoděje
(7) - Nebušice - hřbitovní kaple
(8) - pohled na Nebušice od Ševčice
(9) - Jenerálka - kaple sv. Jana Nepomuckého
(10) - Přední Kopanina - rotunda sv. Maří Magdalény
(11) - Dejvice - kaplička sv. Michala
(12) - Jenerálka - zámeček
(13) - Ruzyně - kaplička
(14) - Řepy - kostelík sv. Martina
(15) - Řepy - statek
(16) - Bílá Hora - poutní areál
(17) - Břevnov - Vojtěška
(18) - Břevnov - klášter
(19) - Vokovice - náves s kapličkou
(20) - vodní nádrž Džbán
(21) - Divoká Šárka
(22) - Divoká Šárka
(23) - Břevnov - hřbitovní kaple sv. Lazara
(24) - Horní Liboc s kostelem sv. Fabiána a Šebestiána
(25) - letohrádek Hvězda
(26) - Hvězda
(27) - Dolní Šárka - Žežulka
(28) - Baba se zříceninou
(29) - Horní Šárka - kostelík sv. Matěje
(30) - Lysolaje - kaplička
(31) - Dejvice - Vítězné náměstí
(32) - Sedlec - kaple Nejsv. Trojice
(33) - Bubeneč - kostel sv. Gottharda
(34) - Petřiny - Větrník
(35) - Břevnov - kaplička
(36) - Tichá Šárka
(37) - pohled ze Sedleckých skal na údolí Vltavy
(38) - pohled na Horní Liboc přes Libocký rybník
(39) - Střešovice - kaplička

- 90 -



(40) - Veleslavín - kaplička
(41) - Veleslavín - zámeček
(42) - pohled ze skály na Jenerálce na údolí Tiché Šárky
(43) - Dejvice - Hadovka
(44) - Starý Suchdol - kaplička
(45) - kostelík sv. Václava u Suchdola

Praha 7
Městský obvod Praha 7 se nachází mezi Prahou 6 a 8, v sousedství centrálního obvodu Praha 1. 

Jeho jediná administrativní podčást (Praha-Troja) je jedinou městskou částí, která nejenže zahrnuje 
pouze jedno katastrální území, ale ani toto jediné není v dané městské části celé; příčinou toho je, že 
katastr Troji zasahuje i do prostoru dnešního bohnického sídliště, kam již nedosahuje trojská MČ, a 
dokonce ani městský obvod Praha 7.

Sedmý pražský obvod má své těžiště na holešovickém poloostrově, v rámci území MČ Troja se 
na pravém břehu Vltavy rozkládá k severu až za osadu Podhoří, kde se stýkají Praha 6 a 8 a Praha 7 
končí nedosahujíc hranic města.  Centrální  čtvrtí 7. obvodu jsou tedy Holešovice; jeho dopravní 
páteř tvoří trasa C metra se stanicemi Vltavská a Nádraží Holešovice - oběma na území Holešovic -, 
k nimž je směřována i velká část  povrchové dopravy obvodu. Na území Prahy 7 zasahuje také 
přírodní park Drahaň - Troja ochraňující zde nejhodnotnější přírodní lokality Troji a okolí.

Značené turistické trasy sedmého obvodu jsou soustředěny do oblasti Troji, kde obě vycházejí od 
zámku, u něhož je zastávka Zoologická zahrada. Červená odtud vede stále podél Vltavy dnes až do 
Kralup; zelená neopouštějíc hranice Prahy prochází přírodními lokalitami Havránky, Velké skály, 
Čimického háje a Ládví na sídliště Ďáblice.

Centrem Prahy 7 jsou  Holešovice; čtvrť dnes zabírající celé území  Holešovického poloostrova 
vytvořeného charakteristickým pražským vltavským meandrem má však jen pramálo společného s 
historickými Holešovicemi - malou vsí nacházevší se v severní části poloostrova při říčním břehu. 
Centrem  současných  Holešovic  je  Strossmayerovo  náměstí s  kostelem  sv.  Antonína,  v  jehož 
blízkosti  se  nachází  obvodní  úřad  dnešní  Prahy  7.  Holešovice  dnes  zaujímají  prostor  dvou 
někdejších vsí, z nichž již zbylo jen pramálo, téměř nic; v severní části poloostrova - v místech 
dnešního průmyslového areálu za železniční stanicí Praha-Holešovice - nacházely se Holešovice, či 
též Velké Holešovice; druhá osada dlela na jihozápadním okraji poloostrova - v blízkosti dnešního 
Strossmayerova náměstí -  a slula  Bubny. Již celkem dávno vyplnila střed poloostrova zóna pro 
železnici a průmysl, a to především v okolí nádraží Praha-Bubny, kde se sbíhají tratě od Chomutova 
a Děčína; na někdejší dělnickou kolonii u tohoto areálu nyní poukazuje název ulice Dělnická. Také 
dnes  jsou  Holešovice  protkány  železničními  tratěmi  se  dvěma  stanicemi,  jednou  zastávkou  a 
několika  již  nejspíš  vůbec  nepoužívanými  vlečkami,  když  vlečka  k  velkému  holešovickému 
přístavu, kde už nákladový ruch nahradili bohatí rezidenti, nezačíná již ve stanici Bubny, nýbrž v 
podstatně novější stanici Holešovice. Koryto Vltavy bývalo dříve v okolí Holešovic ještě členitější 
než v současnosti;  přímo proti  tehdejším Velkým Holešovicím existoval Holešovický ostrov,  za 
nímž  stály  Malé  Holešovice,  jež  se  tedy  nacházely  v  prostoru,  který  bychom  dnes  nazvali 
jihovýchodním okrajem Troji.

Doprvaní páteří Holešovic je trasa C metra se stanicemi Vltavská a Nádraží Holešovice, k nimž 
se  váží  tramvajové  linky.  Významnějším  přestupním  bodem  je  Nádraží  Holešovice,  kde  se 
nacházejí hned dvě autobusová stanoviště - jižní slouží městské hromadné dopravě a jeho význam 
velmi  upadl  po  prodloužení  metra  z  Holešovic  do  oblasti  Kobylis  (na  stanici  Ládví);  severní 
stanoviště  je  určeno  dopravě  za  hranice  hlavního  města  Prahy.  Síť  tramvajových  tratí  v 
Holešovicích bývala hustší, dnes zde tramvaje vytvářejí okruh velmi přibližně připomínající čtverec 
a  jejich  nejvýznamnější  křižovatka  je  na  Strossmayerově  náměstí,  které  není  moc vzdáleno od 
stanice  metra  Vltavská.  V severozápadní  části  Holešovic  se  nachází  areál  výstaviště  v  těsném 
sousedství Královské obory; zde je tramvajová zastávka Výstaviště s obratištěm specifickým tím, že 
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se celé nachází v parku Stromovce; dříve trať pokračovala hluboko do Královské obory a dnes na 
tyto časy už poukazuje jen slepý ocásek dráhy vybíhající z obratiště v jeho zadní části. Jak jsme se 
již  zmínili,  Holešovice jsou protkány  železničními tratěmi,  jež sem přicházejí  od Dejvic -  tedy 
Kladna a Rakovníka - a Bubenče - takže od Kralup nad Vltavou a Děčína; vlaky od Dejvic staví ve 
stanici Bubny, pro osobní vlaky od Bubenče je určena zastávka Praha-Holešovice zast. umístěná na 
severním okraji bubenského nádraží; obě tyto tratě pak pokračují společně přes Vltavu a Karlín po 
hodnotném Negrelliho viaduktu k Masarykovu nádraží. Především kvůli nákladní dopravě, ale také 
pro dálkovou železniční  dopravu byla  vybudována poměrně  mladá  železniční  spojka pražských 
železničních stanic Bubeneč a Libeň s novým mostem přes řeku Vltavu, tunelem v Bílé skále a 
dlouhým, vysokým viaduktem v oblasti Libně; na této trati byla postavena v tehdy moderním - či 
prostě  běžném  -  zkrátka  ne  zrovna  hezkém,  stylu  stanice  Praha-Holešovice stavší  se  třetí 
nejvýznamnější  železniční stanicí  v Praze,  avšak nikoliv  pro lokální dopravu, nýbrž hlavně pro 
tranzitní mezinárodní dopravu - vlaky projíždějící od Drážďan směrem na Vídeň či Slovensko; dnes 
z  celkem nepochopitelného důvodu zajíždějí  všechny Prahou projíždějící  mezinárodní  vlaky na 
hlavní  nádraží,  přitom stanice  Holešovice  díky své poloze  -  jsouc integrována se  stanicí  metra 
nepříliš  vzdálenou  od  centra  města  -  plnohodnotně  naplňovala  účel  pražského  mezinárodního 
železničního terminálu.

Největší holešovickou památkou a dominantou blízkého okolí je velkolepý kostel sv. Antonína 
na  Strossmayerově  náměstí.  Mnohem  nenápadnější  je  potom  kostelík  sv.  Klimenta kousek 
jihozápadně od Strossmayerova náměstí - mezi ulicemi Kostelní a Skaleckou. Za návštěvu pak v 
Holešovicích stojí  výstavištní areál,  především majestátní  Průmyslový palác, nedávno bohužel 
poškozený  rozsáhlým  požárem.  S  areálem  výstaviště  sousedí  park  Stromovka,  chráněný  jako 
přírodní památka Královská obora, což je další název této lokality - jedná se o rozsáhlý park, z 
něhož je možné pokračovat do dalších míst, například přes Císařský ostrov do Troji. Za nejlepší či 
jedno z nejlepších východišť do Stromovky je považována právě holešovická tramvajová zastávka 
Výstaviště.

Nad Holešovicemi, Vltavou, Královskou oborou a v sousedství Bubenče leží čtvrť  Letná. Od 
Vltavy ji oddělují  Letenské sady následované strmým srázem. Centrem Letné je Letenské náměstí, 
kam  vede  tramvajová  trať stoupajíc  ze  Strossmayerova  náměstí;  tramvajové  linky  obsluhující 
Letnou  mají  hlavní  orientaci  ke  stanici  metra  C  Vltavská,  na  opačné  straně  pak  k  metru  A 
Hradčanská.  Na západním okraji  Letenských sadů nachází  se  příležitostné  tramvajové  obratiště 
Špejchar.  Nejvýznamnější  památkou  na  Letné  je  zámeček stojící  v  Letenských  sadech  nad 
Štefánikovým mostem; u něj se hodí ještě trochu zapokračovat o dopravě v oblasti Letné; právě od 
dnešního Štefánikova mostu sem totiž byla u příležitosti jubilejní průmyslové výstavy v roce 1891 
postavena první pražská lanová dráha a také zřízena tramvajová trať od koncové stanice lanovky 
poblíž letenského zámečku ke Královské oboře. Nedaleko od zámečku, na začátku zástavby čtvrti 
Letná,  stojí  budovy významných pražských  museí technického a  zemědělského. Jdouce dále na 
západ Letenskými sady narazíte na prostor rozkládající se vysoko nad Čechovým mostem. Dnes je 
dominantou tohoto  místa  viditelnou z  centrální  Prahy -  rozprostřené  hluboko pod ním -  veliké 
kyvadlo pohybující  se v pravidelném rytmu odměřujíc  tak čas  našich životů a činů.  V dobách 
minulých  stávaly  zde  mnohem  kontroverznější  instalace:  po  slavném  pomníku  J.  V.  Stalina 
přezdívaném hanlivě ,,fronta na maso“ byl sem umístěn ohromný předvolební billboard zobrazující 
Václava Klause; ani jedna z těchto hlav pomazaných zde však nevydržela tak dlouho, jak se při 
výrobě jejich zpodobnění očekávalo - Stalinův monument byl po pár letech nákladně odstřelen, 
zatímco  Klausův  obraz  podlehl  přírodním  činitelům  a  již  za  několik  dnů  jeho  části  potupně 
poletovaly  městem.  Zdá  se  tedy,  že  letenská  pláň  by  raději  neměla  sloužit  pro  monumenty 
pohlavárů, ale být ponechána symbolu přirozené pravdy - času, který nám dává život vymezuje 
zároveň  všemu  a  každému  určitý  interval,  po  který  na  tomto  světě  může  fungovat.  Toulky 
Letenskými sady ukončeme u Hanavského pavilonu, od něhož lze pokračovat třeba na Hradčany, 
nebo se dále toulat zelení Letné; kdyby snad procházejícího se přestaly bavit Letenské sady, může 
se vydat do sousedního parku Stromovka, nebo vilové a historické čtvrti Bubeneč.
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Troja se rozkládá  v údolí  na pravém břehu řeky Vltavy;  na okolních svazích odedávna stojí 
zemědělské usedlosti, ale také vinice. Území Troji je součástí přírodního parku Drahaň - Troja, v 
okolí  čtvrti  nalezneme  přírodní  památky Salabka,  Havránka,  Trojská,  Jabloňka.  Centrum Troji 
nachází  se  u  zámku,  zástavba  pak  vybíhá  zejména  na  východ  podél  Trojské  ulice  k  zastávce 
Trojská, kde se tato ulice stáčí vlevo stoupaboš ke Kobylisím. V této části Prahy se můžeme setkat 
také s názvem Ovenec, a to hned se třemi rozlišovacími podnázvy - Přední, Dolní a Zadní; zatímco 
název  Přední Ovenec nalezneme ve starých mapách u vesnice Bubeneč,  Dolním Ovencem byla 
nazývána  část  Troji  u  zámku a  označení  Zadní  Ovenec náleželo  zástavbě  v  blízkosti  dnešní 
tramvajové a autobusové zastávky Trojská. Hlavní osou Troji v celé její délce je  ulice Trojská. 
Oblast dolní Troji obsluhuje autobusová linka 112 jezdící od stanice metra C Nádraží Holešovice 
projíždějíc po Trojské na centrální trojskou zastávku Zoologická zahrada, odkud jen vybrané spoje 
pokračují dále na  Podhoří; v úseku Holešovice - ZOO má tato linka velmi příjemný interval, v 
některých víkendových obdobích jezdí dokonce častěji, nežli v pracovní dny, a to je posilována 
ještě  bezplatnou  expresní  linkou  z  Nádraží  Holešovice  k  ZOO.  Troju  také  nedlouho  spojuje  s 
Bohnicemi midibusová  linka  236 jezdící  ulicí  K  Bohnicím  neprůjezdnou  pro  běžné  autobusy. 
Oblast, kde Trojská ulice stoupá ke Kobylisím, obsluhují  tramvajové linky z Kobylis k centru, v 
zastávce Trojská se přitom tato tramvajová trať kříží s linkou 112, a tím zde vzniká přestupní uzel. 
Troju  s  Holešovicemi  spojuje  poetický  Tramvajový  most,  postavený  jako  provizorium;  v 
současnosti  na jeho trojské straně probíhá výstavba koncové části  tunelu Blanka,  jenž se má u 
mostu Barikádníků napojovat na silnice V Holešovičkách a Povltavskou, a dny mostu Elektrické 
dráhy se začínají naplňovat, neboť má být nahrazen novým mostem pro automobily i tramvaje.

Nejvýznamnější trojskou památkou je zdejší zámek, s nímž sousedí parkové bludiště, do jehož 
středu se můžete pokusit projít; na straně k Vltavě má zámek krásné průčelí obrácené do zahrady, 
zajímavý pohled na zámek je však rovněž z opačné strany, třeba z vinice v areálu botanické zahrady, 
jíž dominuje moc pěkná  kaplička sv. Kláry, nádherně viditelná naopak právě od zámku. Ihned 
naproti zámku je vstup do veliké zoologické zahrady, výše v Troji, jak jsem se již zmínil, naleznete 
botanickou zahradu;  návštěvu obou vám mohu vřele  doporučit  a  ani  na jednu vám rozhodně 
nebude stačit jediný den. Z trojských usedlostí musíme zmínit přinejmenším Hrachovku, Salabku 
a Kazanku, z nichž první dvě uvedené stojí stále osamoceně nedaleko silnice K Bohnicím, poslední 
naleznete  poblíž  autobusové  zastávky  Čechova  škola pod  číslem orientačním Trojská  112;  asi 
nejzajímavější a nejvýraznější z trojských usedlostí je malebná  Sklenářka stojící na pahorku nad 
Podhořím. Vyjít z Troji můžete po nejedné cestě na nejrůznější strany. Kupříkladu  u zoologické 
zahrady je východiště značených tras - obou zde začínajících - červené a zelené; červená vede podél 
Vltavy přes Podhoří z Troji a ven z města; po zelené byste šli přes Velkou skálu, Čimickým hájem a 
přes Ládví na ďáblické sídliště - na cestě tímto směrem je nejzajímavější oblast přírodní památky 
Havránka nad stejnojmennou vilou, kde je sice možné jít po zelené, avšak můžete - a to bych vám 
velmi doporučil - také zvolit cestu po naučné stezce stoupající na vyhlídku nad Havránkou, odkud 
se vám otevře pohled na Troju jako na dlani a také na velkou část města Prahy. Přírodní památka 
Havránka má dvě části a i tu severní - s údolím potůčku - bych vám doporučil navštívit; skrz ni 
dostanete  do  oblasti  Bohnic.  Do Bohnic  můžete  vystoupat  také  na  křižovatku  K Pazderkám × 
Lodžská s autobusovou zastávkou  Na Pazderce; tato cesta vede z Troji kolem známého  skleníku 
botanické zahrady  Fata morgana. Navrhnout vám mohu také cestu na  Podhoří místo podle řeky 
(tedy po červené značce) silničkou Pod Hrachovkou vedoucí přímo pod usedlostí Sklenářka. Taktéž 
na druhou stranu lze samozřejmě vyjít podél Vltavy. Poslední významnou nezmíněnou možností je 
cesta  od  centra skrz  Královskou oboru přes  Císařský ostrov po lávce ústící  v  centru Troje  -  u 
zadního vstupu do trojského zámeckého bludiště.

Pod  Sklenářkou  -  severovýchodně  od  Troje  -  leží  na  pravém  břehu  Vltavy nevelká  osada 
Podhoří.  Nachází se v  přírodním parku Drahaň - Troja a severně od ní - ochraňujíc skály nad 
stezkou  podél  Vltavy  -  rozkládá  se  přírodní  rezervace  Podhoří.  Hlavní  dopravu  sem tradičně 
zajišťuje autobusová linka 112 od stanice metra C Nádraží Holešovice, Podhoří však možná trochu 
utrpělo zavedením linky 236, kvůli níž sem 112 od metra jezdí jen jednou za hodinu; spoji linky 
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236 se lze dostat na sídliště Bohnice, kde bychom pro cestu na centrum museli přestoupit na jiný 
autobus. Důvodem zavedení 236 bylo napojení Bohnic na přívoz, který byl mezi Podhořím a levým 
břehem Vltavy nedávno obnoven; tento přívoz jezdí na zastávku V Podbabě nacházející se v místě 
ústí  Lysolajského  a  Šáreckého  potoka  do  Vltavy;  osada  oddělená  od  této  zastávky  pěkným 
viaduktem se nazývá Podbaba a patří k Praze 6; lze tu přestoupit na autobusy k metru A Dejvická, 
ale také na Suchdol, Roztoky, Nebušice nebo Horoměřice, či do nedalekých osad Lysolaje a Dolní 
Šárka.  Přívoz můžete  využít  klidně  i  pro turistický přesun na opačný břeh Vltavy.  Historickou 
dominantou Podhoří je  kaplička sv. Václava;  při průchodu osadou se, abyste ji  uviděli,  budete 
muset poměrně dost dobře dívat a dostat se k ní je snad skoro nemožné. Z Podhoří lze jít po červené 
nevedoucí  kolem autobusové zastávky -  takže  k  ní  musíte  dojít  buď na  sever,  nebo na  západ; 
zatímco okolo trojské ZOO sem značka přichází podél Vltavy, dále vede osadou a teprve na jejím 
konci se k řece vrací pokračujíc podél ní k Zámkům a dále kolem ústí Drahanského údolí ven z 
Prahy, kde pokračuje podle řeky až do Kralup a tam ji v střídá zase jiná značka; díky zmíněnému 
vedení červené se vám v Podhoří nabízí možnost cesty po odlišné trase - po nábřeží okrajem osady. 
Stejně jako z Troji, lze i v opačném směru - z Podhoří - vyrazit orientujíce podle krásné a viditelně 
na kopečku umístěné Sklenářky silničkou Pod Hrachovkou mezi dvěma částmi ZOO k Troji; není 
překvapivé, že zde s malým přispěním štěstí můžete zdarma uvidět nějaká ta exotická zvířata. Dále 
je možné z Podhoří stoupat do Bohnic, kde cestička ústí na ulici U Pentlovky, nedaleko konce ulice 
Mazurské,  jež  vám může být svým názvem povědomá, neboť právě v ní  se nachází  významná 
bohnická autobusová zastávka Poliklinika Mazurská.

pohled z vyhlíky nad Havránkou na Troju (napravo kaple sv. Kláry, pod ní vinice, uprostřed zámek, 
nalevo od něj bludiště) (0)

(1)  (2) 
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(3)  (4) 

(5)  (6) 

(7)  (8) 
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(9)  (10) 

(11)  (12) 

(13)  (14) 

(1) - pohled z mostu Barikádníků na Bílou skálu
(2) - Holešovice - Průmyslový palác
(3) - Troja - Kazanka
(4) - Holešovice - kostel sv. Antonína
(5) - Letná - vodárenská věž
(6) - Holešovice - kostel sv. Klimenta
(7) - Troja - zámek
(8) - Troja - zámek
(9) - Místodržitelský letohrádek ve Stromovce
(10) - Troja - střed bludiště
(11) - Troja - kaple sv. Kláry
(12) - Troja - pohled z vinice na bludiště
(13) - Troja - pohled z vinice na zámek
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(14) - podvečer v trojské botanické zahradě

Praha 8
Prahu 8 najdeme na pravém břehu Vltavy. Jejím centrem je čtvrť Libeň, od níž jihozápadním 

směrem podle  řeky vybíhá  Karlín,  který  teprve  sousedí  s  centrálními  obvody města.  8.  obvod 
dosahuje k okraji města, a to i samotnou místní částí 8, která tak je jednou ze dvou z těch s číslem 
do 10, u níž se to děje. Kromě hranice s Prahou 1 a v krátkém úseku i 2 na konci Karlína a vnějším 
okresem na severu sousedí tento obvod přes řeku s obvody 7. a 6., na druhé straně potom se 3. a 9.

Dopravní osou Karlína a hlavní dopravou na centrální  libeňskou zastávku Palmovka je  trasa 
metra  B,  zejména po prodloužení  metra  C je  pak pro Prahu 8 významné i  toto,  od nějž  jezdí 
autobusové linky do jejích okrajovějších částí; na Palmovce je navíc velká tramvajová křižovatka, z 
níž  kromě jiných vychází  i  tramvajová trať  celou  Libní  do Kobylis,  tramvajové  tratě  v  oblasti 
Kobylis včetně té od Holešovic poněkud ztratily na svém významu po prodloužení metra na Ládví. 
Z přírodních parků je na území Prahy 8 jen ten s názvem Drahaň - Troja, o nějž se tato dělí se 7. 
obvodem.

Turistické trasy Prahy 8 jsou soustředěny hlavně do již zmíněného přírodního parku a oblasti 
zalesněného vrholu Ládví, které jsou zdejšími nejoblíbenějšími výletními místy; jejich východišti 
jsou  například  tramvajové  konečné  Vozovna  Kobylisy  a  Sídliště  Ďáblice,  přičemž  na  druhé 
jmenované začíná zelená vedoucí přes Ládví k první zmíněné a dále do Troji; na kobyliské konečné 
začíná žlutá vedoucí pod vrcholem Ládví do Ďáblic a dále přes celé Zdiby ke klecánskému přívozu, 
za nímž prochází Roztoky směřujíc na Suchdol. Na autobusové konečné Sídliště Čimice na samém 
konci zástavby této čtvrti začínají modrá vedoucí zdejšími údolími a jejich okolím do starého centra 
Bohnic; žlutá procházející téměř celým Drahanským údolím a zelená vedoucí do Klecan končíc pod 
nimi  -  v  Klecánkách nedaleko přívozu.  Podél  Vltavy potom vede  červená  značka  směřující  na 
Kralupy začínající  u trojské zoologické zahrady. Poslední doposud nezmíněnou je krátká modrá 
značka z dolnochaberské zastávky Měděnecká do zdibské místní části Veltěž.

Libeň je centrem Prahy 8 a její staré centrum se nacházelo v oblasti Elsnicova náměstí, která je i 
dnes administrativním středem správního obvodu; v zámečku stojícím nad náměstím totiž sídlí úřad 
městské části; severně od zámečku stojí například také sokolovna a kostel. Jak bylo řečeno již v 
úvodu, stará Libeň stojí při vnější části pražského vltavského meandru (se sousedními Holešovicemi 
ji spojuje Libeňský most); zde se do slepého ramene Vltavy vlévá z hlediska velikosti v pořadí 3. 
pražská řeka  Rokytka,  která  tvoří  vodní  osu Libně a  protéká přímo pod Elsnicovým náměstím. 
Zástavba Libně dnes pokračuje zejména vzhůru podél  Zenklovy ulice, která tvoří její významnou 
osu začínajíc na Palmovce a končíc v Kobylisích.

Dopravním centrem Libně a významným přestupním bodem pro široké okolí je  Palmovka se 
stanicí metra B, velkou  tramvajovou křižovatkou s  obratištěm a  autobusovým stanovištěm, které 
dnes  slouží  jen  několika  městským linkám,  ale  před  prodloužením metra  na  Černý  Most  bylo 
mnohem významnější; bohužel stojí na místě nejednoho starého libeňského domu včetně rodného 
domku spisovatele Bohumila Hrabala, po němž byl s odstupem dlouhých let prostor autobusového 
stanoviště pojmenován na  náměstí B. Hrabala; zbytek Libně táhnoucí se od Palmovky daleko na 
sever obsluhuje  tramvajová trať vedoucí po celé Zenklově ulici od metra B Palmovka k metru C 
Kobylisy.  Přímo přes  Palmovku procházela  železniční  trať  Vysočany -  Těšnov,  která  byla  před 
mnoha lety zrušena; jednou z památek na ni je budova stanice Libeň dolní nádraží; v době, kdy tudy 
trať  vedla,  byly  na  Palmovce  dvě  izolované  tramvajové  tratě  -  dokonce  se  dvěma  obratišti  - 
vzdálené od sebe v nejbližším místě sotva 50 metrů - jedna vedla po Sokolovské ulici a druhá z 
Libeňského mostu do Zenklovy.

Nejvýznamnější libeňskou památkou je  zámeček stojící nad Elsnicovým náměstím, tedy mezi 
tramvajovými zastávkami  Stejskalova a  Divadlo pod Palmovkou; v sousedství zámečku zaujmou 
hlavně sokolovna a pěkný moderní kostel sv. Vojtěcha. Než postoupíme k severu, věnujme se ještě 
zajímavostem  jižního  konce  Libně  -  na  Palmovce  -  přímo  mezi  tramvajovou  křižovatkou  a 
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autobusovým stanovištěm - stojí  synagoga; jihozápadně od této křižovatky (té s výstupy z metra) 
můžete vidět budovu dolního nádraží. Dominantou širokého okolí býval v minulosti plynojem - 
veliká kulová stavba stojící na návrší jižně od Palmovky; dnes již lokalitě bohužel tolik nevévodí, 
neboť je částečně skryt ve stromovém porostu; přímo k němu se, alespoň podle mého domnění, 
dojít nedá, ale i dnes jej při jisté pozornosti můžete zahlédnout z poměrně velké dálky. Severní část 
Libně získala souvislou zástavbu podstatně později než její dolní část; stála tu nejedna usedlost a 
dnes celé oblasti dominuje zámeček Vychovatelna, jenž stojí v areálu nemocnice Na Bulovce a ze 
zajímavých staveb v tom rozhodně není sám - vidět zde můžete třeba o něco menší, ale neméně 
pěknou, Rokosku. Chcete-li se projíti okolím Libně, můžete se třeba vydat podél jedné ze zdejších 
řek: V případě Rokytky vede krásná cesta přes celou Libeň,  podchodem pod silnicí  Čuprovou, 
kolem usedlosti Kolčavka, okolo pozůstatku po mostě těšnovské trati vysoko nad Rokytkou a do 
Vysočan, potom pokračuje i skrz ně a mnohem dál. Podél Vltavy lze jít po proudu klidnou ulicí U 
Českých loděnic, nad níž je možné jití alternativně Thomayerovými sady; ulička U Čes. loděnic se 
napojuje na frekventovanou silnici Povltavskou, ovšem rovněž lze využít pěšinku přímo u řeky, po 
níž se dostanete pod Bílou skalou až za most Barikádníků, kde narazíte na cyklostezku vedoucí do 
Troji, odkud pro změnu vede podél řeky červená turistická značka. V opačném směru - k centru - 
byla poblíž Vltavy bývalou průmyslovou zónou na Rohanském ostrově vybudována cyklostezka, k 
cestě po níž můžete třeba vystoupit z tramvaje na zastávce Libeňský most, při cestě od Elsnicova 
náměstí či od Troji však můžete využít také cestu přes protipovodňové zábrany na ústí Rokytky, z 
nichž se dostanete na stezku rovnou k téže tramvajové zastávce. Za pozornost v Libni stojí i úplný 
konec ulice Krejčího vedoucí kolem hřbitova; na tomto místě se nachází velmi pěkná vyhlídka a 
abyste se nemuseli vracet stejnou cestou,  můžete využít  zkratku,  která má horní konec hned za 
zábradlím vyhlídky, odkud prudce klesá k podjezdu pod železniční tratí  napravo od vyhlídky, z 
druhé strany pěšinu najdete, odbočíte-li podeševše trať na začátku ulice Bulovka ihned doprava a 
budete se snažit stoupat v půdorysu rovnoběžně s tratí, ale s výrazně větším stoupáním, abyste se 
dostali  vysoko nad  ni.  Ještě  jedno zajímavé  klidné  místo  se  nachází  přímo v  Libni,  a  to  Nad 
Kotlaskou s chatovou osadou - dostanete se tam uličkami Nad Kotlaskou I, Na Hájku, nebo nad tratí 
do uličky Nad Kotlaskou V; první zmíněná vede přímo z ulice Kotlaska nedaleko stanice metra 
Palmovka a z poslední zmíněné je pěkný pohled na zdejší železniční tratě.

Karlín leží  mezi Vltavou, Vítkovem, Novým Městem a Libní v rovině na pravém břehu Vltavy. 
Jeho  cetrem  je  prostorné  zelené  Karlínské  náměstí,  jemuž  vévodí  veliký  kostel  sv.  Cyrila  a 
Metoděje pozorovatelný pěkně třeba z Vítkova. Hlavní dopravu do Karlína zajišťuje  metro B se 
stanicemi Florenc, Křižíkova a Invalidovna (přičemž na Florenci se tato trasa kříží s metrem C) a 
prochází jím i tramvajová trať z Florence na Palmovku. Za ústřední zastávku lze považovat Florenc 
díky velké dopravní nabídce, a to spolu s ústředním autobusovým nádražím; skutečně centrální je 
však Karlínské náměstí obsluhovaná tramvajemi.

Nejstarší  budovou  Karlína,  tedy  alespoň  starší  než  většina  zástavby  včetně  kostela,  je 
invalidovna -  stavba  již  takto  monumentální,  a  to  i  pro  člověka,  který  ani  netuší,  že  podle 
původního návrhu měla být devětkrát větší, na což poukazuje i její prodloužení v jednom z rohů; 
areál měl být i původně čtvercový, ale jeho rozměry neměly být nějakých 100 x 100 metrů, jak 
tomu nakonec je, ale 300 x 300, což znamená rozlohu 9 ha; pro válečné invalidy a vysloužilce i s 
jejich rodinami zde bylo plánováno takové zařízení, aby vše potřebné měli přímo v areálu - kostel, 
nemocnice, škola, pekárna, jatky, pivovar, krčma, dokonce také vězení; návrh vskutku velkolepý 
však ztroskotal na nedostatku peněz a z 9 plánovaných čtverců byl postaven pouze ten jeden, jenž 
po  jeho  rekonstrukci  můžeme  opět  obdivovat  v  plné  kráse  a  velkoleposti,  ale  jen  v  našich 
představách můžeme zřít objekt 9krát větší, který měl být vlastně svébytným městem; stavba podle 
projektu věhlasného architekta Kiliána Ignáce Dietzenhofera byla zahájena r.1732 a ukončena v 
r.1740. Až za invalidovnou, skryt v nepříliš zajímavých končinách, stojí zámeček Sluncová, kvůli 
němuž stojí za to se těmito místy projít, větší zajímavosti se však nacházejí na opačné straně od 
invalidovny.  Před  ní  je  park  se  sochou  hraběte  Petra  Strozziho,  jehož  odkaz  značně  přispěl  k 
vybudování  karlínské  invalidovny,  a  také  zde  začíná  zachovalý  zbytek  tělesa  železniční  trati 
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Vysočany - Těšnov, po němž se můžete projít ke tramvajové zastávce Urxova, u níž se pod ním 
dokonce  dochoval  podchod.  Rovněž  však  stojí  za  to  odbočit  (třeba  Urxovou ulicí)  k  Lyčkovu 
náměstí,  kde  stojí  moc  pěkná  budova  karlínské  základní  školy.  Dojdete-li  z  Lyčkova  nám. 
Sovovou ulicí na Pernerovu, budete moci přes parkoviště vidět krásně opravenou kapličku stojící 
pod železniční tratí. Význačnou karlínskou památkou srovnatelnou snad jen s invalidovnou však 
stále je kostel sv. Cyrila a Metoděje, kvůli němuž musíte navštívit Karlínské náměstí. Turisticky 
zajímavé je projít  tunelem pro pěší vedoucím z Thámovy ulice (v níž stojí výstup stanice metra 
Křižíkova) pod Vítkovem na žižkovské Tachovské náměstí; protože z Karlína nelze přímo vystoupit 
na Vítkov, hodí se tento tunel i k cestě na něj. Turisté i cykloturisté také mohou využít cyklostezku 
vybudovanou někdejší průmyslovou zónou na Rohanském ostrově mezi centrem a Libní; cestou po 
ní vězte, že byť se ve skutečnosti na ostrově nenacházíte, není tento název pouhým šprýmem - v 
minulosti opravdu teklo blíže Karlínu rameno Vltavy ohraničující ostrov, dnes však je tato říční 
větev minulostí a na někdejší ostrov upomínají jen místní názvy.

Staré  Kobylisy se  nacházely  v  místech,  kde  dnes  najdeme  stenojmennou  stanici  metra;  u 
křižovatky ulic Zdibské a Bořanovické by dokonce měla být zachována  kaplička, ovšem osobně 
jsem ji  neviděl.  Denšním centrem Kobylis  je  Kobyliské  náměstí,  pod nímž se nachází  jeden z 
vestibulů zmíněné stanice metra, ovšem dopravně významnější je oblast kolem druhého vestibulu, 
kde leží  tramvajová křižovatka s  obratištěm.  Metro C má v Kobylisích dvě stanice -  Kobylisy a 
Ládví -, přičemž u obou jsou autobusová stanoviště jak pro mětskou tak pro příměstskou dopravu; 
stanoviště u stanice Kobylisy je však přeci jen větší a významnější. Tramvaje do Kobylis přijíždějí 
jednou ze dvou tras: ta ulicí Trojskou do Holešovic zajišťuje rychlé spojení s centrem, ale protože 
sama o sobě nemá moc velkou výtěžnost, ztratila po prodloužení metra z Holešovic na Ládví na 
významu; trať  ulicí  Zenklovou do Libně vede zástavbou a výtěžnost její trasy není nijak malá, 
ovšem cesta po ní do centra je poněkud delší, zajišťuje tak spíše tangenciální vazby. Za zastávkou 
Kobylisy, kde jsou některé linky ukončeny, se trať větví - jedna část vede k vozovně a druhá přes 
Ládví na Sídliště Ďáblice.

Kobylisy se během posledních desetiletí pořádně rozrostly; jejich jádrem je tedy náměstí, kam se 
dostanete zdejším vestibulem stanice metra, z autobusové zastávky Služská, či tramvajové zastávky 
Hercovka.  Na  náměstí  najdete  moderní  kostel  sv.  Terezičky a  k  němu  přiléhající  salesiánské 
centrum; za o něco zajímavější bych označil rovněž moderní evangelický kostel na jihovýchodním 
konci ulice U školské zahrady a také hřbitovní kapli - hřbitov se nachází v sousedství tramvajové 
vozovny. Na jižních svazích Kobylis najdete usedlosti Vlachovku, Hercovku, Kuchyňku; z nich 
možná nejhezčí pohled je na  Jabloňku, a to nejlépe od Vltavy - třeba z mostu Barikádníků. V 
jihozápadní části Kobylis se nachází třeba taková Mazanka, ale hlavně nově opravená vodárenská 
věž - ta je u křižovatky ulic Davídkovy a Na Slovance kousek jižně od stanice metra Ládví. Tím 
nejvýznamnějším místem Kobylis, které by rozhodně měl někdy navštívit každý obyvatel Prahy, je 
však  památník  protifašistického  odboje,  který  připomíná  krutou  histotii  lokality  na  západě 
Kobylis; právě tady se totiž za 2. světové války nacházela střelnice (na niž poukazuje i jméno zdejší 
hlavní ulice - Střelničné), kde byli popravováni lidé považovaní okupanty za nepřátele; památník se 
nachází  v  severovýchodní  části  Kobylis,  vstup  do  něj  vede  z  ulice  Čumpelíkovy,  nedaleko 
autobusové zastávky  Bojasova. Turistické východiště je v Kobylisích u  vozovny - zelená a žlutá 
odtud vedou do lesa v oblasti vrchu Ládví, zelená na druhou stranu do Čimického háje. Zajímavá 
cesta  zelení  uvnitř  Kobylis vede  od výše  zmíněného evangelického kostela;  z  rozcestí  v  lesíku 
můžete sklesat na Stírku, druhá možnost je pokračovat horem cestou, která vás přivede na ulici Nad 
Novou Libní, z níž můžete pokračovat třeba k vodárenské věži.

Většinu dnešních Bohnic zabírá zcela nevzhledné sídliště bez zmíněníhodných zajímavostí, ale 
zachovalo se i jejich historické jádro, a to v okolí kostela sv. Petra a Pavla. Přímo na návsi se zde 
nachází autobusové obratiště se zastávkou Staré Bohnice, kam jezdí linka 102 od stanice metra C 
Kobylisy a také Nádraží Holešovice, což umožňuje lepší dopravu do některých směrů. Celá oblast 
bohnického sídliště  je  orientována  na Kobylisy;  autobusy zde jezdí  po dvou hlavních trasách - 
ulicemi Lodžskou a K Pazderkám -, které se v jeho západní části setkávají a zde autobusy končí na 
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zastávce Poliklinika Mazurská či Sídliště Bohnice; linka 102 tedy ze Sídliště Bohnice pokračuje do 
staré části čtvrti.

V Bohnicích byste tedy měli navštívit hlavně jejich staré centrum s kostelem sv. Petra a Pavla. 
Budete-li se nacházet v severní části sídliště, nevynechejte ani hřbitov s kaplí, do něhož vede vstup 
ze spojnice ulic U skalky a  Dolákovy;  bez zajímavosti  není ani  areál  psychiatrické léčebny na 
severu Bohnic, v jehož středu stojí kostel sv. Václava (k hlavnímu vstupu do něj je to nejblíže ze 
zastávky Odra). Vyjít ze starých Bohnic lze třeba po modré značce a buď  po ní na Zámky, nebo 
cestou přes vyhlídku, o níž, stejně jako o cestě na Zámky ze Sídl. Bohnice, bude řeč u hesla Zámky; 
dále se dá jít ulicí U Drahaně a cestou v jejím prodloužením, jež rozděluje údolí Čimického potoka 
na  dvě  části  a  buď  odbočit  do  Čimického  údolí,  nebo  po  ní  dojít  až  do  údolí  Drahanského. 
Bohnické, Čimické i Drahanské údolí jsou součástmi přírodního parku Drahaň - Troja.

V údolí  Vltavy pod Bohnicemi leží  nevelká osada  Zámky;  známá je snad aspoň trochu díky 
psímu útulku, ale také se jedná o výborné východiště pro turisty, zvláště od doby, odkdy sem jezdí 
autobusy celotýdenně; je nejsevernějším místem na pravém břehu Vltavy dostupným MHD, a navíc 
její okolí patří do přírodního parku Drahaň - Troja. Ještě před ne zas tak dlouhou dobou sem jezdila 
autobusová  linka  od  stanice  metra  C  Kobylisy,  resp.  Nádraží  Holešovice,  potom  však  bylo 
rozhodnuto,  že  sem bude  jezdit  malá  linka (obsluhovaná  právětak  malými  autobusky)  236 ze 
Zámků přes  bohnické  sídliště  na  Podhoří,  jejímiž  hlavními  účely je  spojit  Bohnice  s  Trojou a 
přívozy na Zámcích a Podhoří, které značně zkracují cestu z Bohnic do míst na opačném břehu 
řeky; nesmyslné na tomto řešení je, že linka 236 nekončí v Bohnicích a na Zámky nejezdí 102 dnes 
ukončená  na Starých Bohnicích,  protože přímé spojení  Zámků s Podhořím nemá,  na rozdíl  od 
spojení Zámků s metrem, jež bylo probíraným opatřením zrušeno, žádný zohledněníhodný dopravní 
význam.  Dnes  se  sem tedy  zejména  z  východní  části  Prahy  dostanete  nejlépe  s  přestupem  v 
Bohnicích na linku 236, přičemž do Bohnic se dostanete buď  od metra Kobylisy, nebo  dálkovou 
linkou;  přes řeku na Zámky jezdí  přívoz z osady Sedlec,  kde je možný přestup  na autobus od 
Dejvické na Roztoky a s větší docházkou i na vlak trati od Masarykova nádraží na Kralupy n/Vlt. 
Historické památky na Zámcích moc nehledejte,  ale  jak jsem řekl,  toto  místo je výborné coby 
východiště  třeba  pro  výšlap  po  proudu Vltavy,  o  kilometr  a  něco  málo  dál  lze  třeba  přejít  na 
značenou trasu Drahanským údolím, jímž vede hranice města. Na severním okraji Zámků také ústí 
takzvané údolí Děsů, které jsem osobně neprošel, neb jsme se v domnění, že to ani nepůjde, vrátili 
raději dříve nežli později, ale podle mého přítele, který ho takto ,,pěkně“ pojmenoval, je jeho projití 
možné až k Vltavě (jedná se o údolí Čimického potoka z místa, kde je raději opouští modrá po jeho 
konec na Zámcích). Nechcete-li se na Zámky vést, existuje několik možných cest, jak se sem dostat 
z Bohnic: nejkratší z nich vede ze zastávky Sídliště Bohnice ulicí Feřtekovou ke škole, dále okolo 
jejího areálu přes vyhlídku a u severozápadního rohu plotu doleva na louku, na jejímž dolním konci 
se dáte vpravo a půjdete rovně klesajíce nad silnicí k autobusovému obratišti; druhou možností je 
cesta ze starých Bohnic po silnici Bohnickým údolím; třetí z tamtéž po modré značce a čtvrtá také 
po modré, ale pak po odbočce na vyhlídku, z níž budete pokračovat malou pěšinkou klesající zprvu 
jen zvolna a později - v lese - prudce na Zámky.

To jediné, co zůstalo ze starých Čimic, je kaplička stojící u nevzhledného nákupního střediska 
kousek od centrální autobusové zastávky; po svém přeložení vede přímo kolem ní modrá turistická 
značka. Čimice jsou obsluhovány autobusovými linkami od stanice metra C Kobylisy, které končí 
hned za centrální a jmenovitou zastávkou na konečné Sídliště Čimice, přes niž projíždí jen severní 
tangenciální dálková linka 202, která se jako jedna z mála v Praze v žádném místě nesetkává s 
metrem; z druhé strany na obratiště přijíždí  169,  jejímž hlavním úkolem je obsluha sousedních 
Chabrů.

Čimice tedy nejsou nijak moc zajímavé; při jejich návštěvě se rozhodně vyplatí podívat se na 
kapličku, ale určitě to není památka, kvůli které byste sem měli extra jezdit; naštěstí okolí Čimic 
nabízí  zajímavé možnosti  pro vycházky.  Přímo z jejich centra  vede modrá do  Čimického údolí 
chráněného jako přírodní památka a součást  přírodního parku Drahaň - Troja; v půlce údolí - již 
mimo přírodní  památku  -  lze  pokračovat  vpravo po  modré,  také  vlevo  na  staré  Bohnice nebo 
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Zámky, ale též rovně dále podél Čimického potoka  údolím Děsů (viz heslo Zámky - výše). Na 
zastávce Sídliště Čimice potom začínají ještě značky zelená a žlutá.

Staré Ďáblice leží kus na sever od známějšího sídliště a mají charakter okrajové městské čtvrti se 
zachovalým jádrem nacházejícím se při ulici U Parkánu. Zdejší ústřední zastávka se dnes jmenuje 
Ďáblice a jezdí sem hlavně linka 103 od metra C Ládví.

Nejzajímavějším objektem v Ďáblicích je zámek - někdejší tvrz, jenž sice leží mimo značenou 
trasu, ale rozhodně se vyplatí  k němu zajít.  Jediné dvě vycházkové cesty v okolí ukazuje žlutá 
turistická značka, z níž na jihu vede odbočka ke zdejší hvězdárně; chcete-li se dostat ze starých do 
Nových  Ďáblic,  můžete  buď  na  okraji  lesoparku  Ládví odbočit  vlevo  k  zelené,  nebo  se  již  u 
místního úřadu dát doleva po uličce K ovčínu - obě z těchto cest jsou také pěkné.

Jižně od starých Ďáblic leží  Nové Ďáblice -  domková čtvrť v sousedství rozlehlého  hřbitova, 
dnes značně rozšířená o chladné sídliště. Centrální zastávkou této lokality je Sídliště Ďáblice, kde 
končí tramvajové linky od centra a stanice metra Ládví, na niž lze ze západní části sídliště pohodlně 
dojít;  tyto  doplňuje  dálková  městská  linka  136 obsluhující  severní  část  sídliště  jezdíc  po  ulici 
Žernosecké  ke  kobyliské  vozovně.  Památkou  související  se  hřbitovem  je  kaple v  jeho 
severozápadním  rohu.  Vyjít  z  Nových  Ďáblic  lze  po  zelené  značce  začínající  na  tramvajové 
konečné, nebo po jedné ze dvou cest do Ďáblic starých zmíněných o heslo výš.

Březiněves je  ves  na  severním  okraji  Prahy  -  za  Ďáblicemi,  od  nichž  ji  odděluje  silnice 
Cínovecká - prodloužení dálnice D8. Její centrum je v místech autobusového obratiště. Dostanete se 
sem, stejně jako do Ďáblic, autobusovou linkou 103 od stanice metra C Ládví, již doplňují ještě 3 
příměstské.

O zmíněníhodné  březiněveské  zajímavosti  nevím.  Jedna  z  cest  odtud  vede  podél  silnice  do 
Ďáblic, ta ovšem nejspíš nebude moc příjemná; lepší možností je ta vycházející z ulice K Březince 
směřujíc k mostu přes dálnici a na Zdiby; na severním okraji Březiněvsi - přímo na hranici Prahy - 
je křižovatka hlavní silnice s cestami, z nichž po východní lze dojít do Třeboradic či Hovorčovic, po 
západní - dáte-li se následně hned doprava - zase do Bořanovic, Pakoměřic a dál dle libosti, pokud 
byste pokračovali rovně, dovedla by vás cesta do Bořanovického háje, kde jsem ovšem nebyl.

Horní Chabry jsou součástí Chabrů Dolních; dalo by se očekávat, že se jedná o domkovou čtvrť 
táhnoucí se k jihu podél silnice Ústecké bez zřejmého historického centra, avšak tak tomu není. 
Historickým centrem Horních Chabrů je Hrušovanské náměstí, což by člověk nečekal proto, že jen 
kousek od něj se nachází místní úřad Praha - Dolní Chabry. Pro toto propojení obou částí Horní 
Chabry rozeberu spolu s dolními o heslo níže.

Dolní Chabry mají staré centrum na dnešním Bíleneckém náměstí a v jeho okolí; na návrší zde 
stojí kostel sv. Jana Křtitele. Moderní centrum místní části Dolní Chabry najdete poblíž původního 
centra Chabrů Horních a centrální zastávkou v tomto smyslu je Osecká.

Na Bílenecké náměstí a konečnou Dolní Chabry ležící o kousek dál jezdí autobusová linka 162 
od stanice metra C Kobylisy. Na Osecké se potkávají všechny zdejší městské linky, z nichž 162 a 
169 jezdí na Kobylisy (169 pokračuje po Spořické ulici na obratiště Sídl. Čimice) a 202 je severní 
dálková tangenciální linka jezdící z Bohnic do Čakovic a v pracovní dny až do Kbel. Část Horních 
Chabrů v okolí silnice Ústecké obsluhují ještě příměstské linky jezdící tudy od Klecan a Odoleny 
Vody na Kobylisy.

Kostel sv. Jana Křtitele nad Bíleneckým náměstím je románský, pochází ze 2.pol.12.stol. a byl 
částečně upraven v 18.stol. V Dolních Chabrech jsou kromě kostela zajímavé i některé další objekty 
a není vůbec špatné dojít sem či odtud z (do) Horních Chabrů uličkami U rybníčka a Na dolíku. V 
Horních Chabrech se nezapomeňte podívat  na  kapličku stojící  na Hrušovanském náměstí.  Přes 
Horní Chabry lze dojít do Kobylis samozřejmě po hlavní ulici, ale také po okraji lesoparku Ládví, 
kde se můžete napojit na turistické značky v obě strany. Přímo z Dolních Chabrů se nechá vyjít po 
modré ze zastávky Měděnecká a po zelené ze zast. Dolní Chabry. Bez značení se můžete vypravit 
do Drahanského údolí, nebo chatové osady Brnky.
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karlínské Lyčkovo náměstí se školou (0)

(1)  (2) 

(3)  (4) 
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(5)  (6) 

(7)  (8) 

(9)  (10) 

(11)  (12) 
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(13)  (14) 

(15)  (16) 

(17)  (18) 

(1) - Libeň - zámeček
(2) - Libeň - sokolovna
(3) - Ďáblice - zámek
(4) - vodárenská věž nad Libní
(5) - Libeň - Vychovatelna
(6) - pohled z vyhlídky na konci ul. Krejčího na údolí Vltavy a Bílou skálu
(7) - Libeň s kostelem sv. Vojtěcha a plynojemem
(8) - Vltava pod Zámky (proti proudu)
(9) - Bohnice - kostel sv. Petra a Pavla
(10) - Karlín - kaplička u železniční trati
(11) - Karlín - Sluncová
(12) - Libeň - synagoga
(13) - ,,Zastav se na chvíli. Krev naše vstoupila do této země, ale my se znovu vzpřímili.“ - 
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Památník protifašistického odboje v Kobylisích
(14) - pohled na západ slunce z Velké skály
(15) - nad Bohnickým údolím
(16) - Karlín - invalidovna
(17) - Čimice - kaplička sv. Jana Nepomuckého
(18) - Dolní Chabry - kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Praha 9
Praha 9 je jediný městský obvod, jenž nesousedí s žádným z obvodů centrálních, o to je však 

větší  -  zahrnuje  severovýchodní  část  města  sousedě  kromě  okresu  Praha  východ  s  městskými 
obvody 3, 8 a 10. Jeho centrální čtvrtí jsou Vysočany, ležící v údolí  Rokytky;  tato říčka je také 
nejvýznamnějším vodním tokem na jeho území.

Dopravní  páteří  9.  pražského obvodu je  už řadu let  metro B zakončené  stanicí  Černý Most 
poblíž Pražského okruhu a konců dálnic R10 a D11. Tuto páteř, na niž se váží autobusové linky z 
celého území obvodu, doplňuje  železniční trať na Kolín a v severní části území ji ruší nová trasa 
metra C vedoucí přes Střížkov a Prosek na stanici Letňany u autobusového stanoviště v polích před 
touto čtvrtí. Na území Prahy 9 je jeden, ale zato velký, přírodní park, jenž nese jméno Klánovice -  
Čihadla a chrání rozlehlý Klánovický les, Xaverovský háj a oblast rybníků od Dolních Počernic po 
Kyje.

Turistické trasy oblasti  zmíněného přírodního parku vycházejí  hlavně od železniční  zastávky 
Praha-Klánovice a také se jim budeme pod heslem Klánovice věnovat; další značky - červené a 
žluté barvy - jsou v oblasti na severu obvodu a zmíníme se o nich u Vinoře a Miškovic.

Centrem Prahy 9 jsou  Vysočany,  jejichž  náves  bývala  v  místech,  kde je  dnes  stanice  metra 
Vysočanská;  jižněji  -  u  toku  Rokytky -  stál  dokonce  zámeček.  Později  se  Vysočany  díky 
průmyslovým areálům rozrostly po celém údolí řeky mezi kolínskou a nymburskou železniční tratí, 
Libní a Hloubětínem; celá tato průmyslová oblast byla napojena vlečkami na obě tratě, z podniků 
ani vleček se však dodnes nic funkčního nedochovalo. I dnešní jádro čtvrti je u stanice Vysočanská 
na náměstí Organizace spojených národů, kde se kromě stanice metra nachází zvonička, tramvajové 
obratiště, opodál pak radnice a železniční stanice.

Hlavní  dopravu  do  Vysočan  zajišťuje  bez  jakéhokoliv  sporu  trasa  B  metra se  stanicemi 
Českomoravská, Vysočanská a Kolbenova, která je však nepříliš významná měvši sloužit přilehlým 
závodům ČKD, dnes již nefungujícím - právě proto nebyla otevřena pod původním návrhovým 
názvem ČKD, nýbrž Kolbenova po výnamném vědci a průmyslníkovi, jehož jméno nese i hlavní 
ulice kolem ní procházející.  Na  Českomoravské je  autobusové stanoviště, jehož význam značně 
poklesl po prodloužení metra odtud na Černý Most a autobusy sem stále jezdí prostě proto, že se 
nemohou otočit již na Vysočanské; z  Vysočanské se zároveň stal dopravní uzel významnější než 
Českomoravská. Metro ve Vysočanech doplňují dvě tramvajové tratě z Palmovky do Hloubětína, z 
nichž  severní vede  přes jejich centrum a  jižní kolem železniční stanice Libeň.  Stanice železniční 
jsou tady dvě -  Praha-Vysočany na tratích směr Kolín přes Nymburk a Mladá Boleslav přímo v 
centru čtvrti  a  Praha-Libeň v místech,  kde se tradičně říká  Na Harfě, při  zastávce tramvajové i 
autobusové, na trati směřující na Kolín přes Český Brod.

Přímo  na  náměstí  OSN  můžete  vidět  malou  zvoničku a  křížek,  nejzajímavější  historickou 
stavbou  ve  Vysočanech  je  pak  radnice stojící  poblíž  zastávky  Nádraží  Vysočany s  druhým 
vestibulem  stanice  Vysočanská.  Když  od  tramvajové  zastávky  dojdete  k  nádraží,  projdete 
zajímavým  podchodem, nad nímž toto stojí  a vyjdete na druhé straně,  bude přímo naproti  vám 
stezka pod Vysočanskou estakádu spojující Vysočany s Prosekem, po které, půjdete-li rovně, můžete 
branou přijít k  usedlosti Flajšnerka pozorovatelné také cestou po estakádě, popojdete-li doleva, 
dostanete  se na  chodník stoupající  k Proseku;  další  usedlost je  v  ulici  U vinných sklepů mezi 
nádražím a křižovatkou s Vysočanskou (za podchodem byste se tedy dali doprava). Zajímavá by 
také mohla být svatyně Krista Krále za tramvajovou zastávkou Špitálská; ta je ovšem uvnitř bloku 
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domů a zatím jsem se do ní  nedostal.  Vzhůru na  Prosek odtud nemusíte  chodit  jen zmíněným 
chodníčkem ústícím přímo pod návsí, ale také například po schodech strmými uličkami Jandovou a 
Stoupající nebo cestou začínající u podjezdu západně od nádraží a vedoucí  podél bobové dráhy k 
autobusové  zastávce  Kelerka;  přeševše  ulici  Proseckou  pak  můžete  třeba  rovnou  vstoupit  do 
Proseckých skal. V údolí Rokytky jsou dnes dvě příjemné turistické cesty: ta starší vede stále podél 
Rokytky z  Libně - okolo  zbytků viaduktu trati na Těšnov,  kolem  parku Podvinní a dále přes 
hlavní  ulice  Sokolovskou  i  Freyovu  na  pěšinu  mezi  průmyslovými  areály  a  chatkami  až  do 
Hloubětína;  druhá byla  za nehorázně velké peníze postavena  na tělese zrušené vlečky a  začíná 
mostem přes ulice Ocelářskou a Freyovu, jímž se na bývalou vlečku dostává, pak vede k východu, 
později  přechází  Rokytku  po  nadjezdu  (spodem  vede  první  zmíněná  cesta),  přichází  na  most 
někdejší vlečky přes ulici Poděbradskou v Hloubětíně a pokračuje směrem k Hořejšímu rybníku; v 
průběhu cesty po ní ji lze nejlépe opustit u mostu pro pěší přes Rokytku na začátku chatové osady a 
v Hloubětíně.

Prosek je dnes také významnou částí Prahy 9, leží na kopci vysoko nad sousedními Vysočany, 
zdola  sem  stoupají  ulice  Prosecká  a  Vysočanská.  Historicky  tudy  procházela  cesta  na  Starou 
Boleslav a při  ní  zde byl v 11.  století  postaven románský kostel  sv.  Václava,  u něhož začínala 
poutní cesta, z níž se dodnes dochovala část kapliček, ale cesta sama není průchodná. Historickým 
středem Proseka je dnešní ulice Na Proseku, která je dnes klidná, neb silnice byla přeložena do jiné 
trasy; v její jižní části je náves, v současnosti klidná pěší zóna, v severovýchodní pak zklidněná 
ulička  vedoucí  kolem  hřbitova  s  již  zmíněným  kostelem.  Moderní  centrum  čtvrti  vzniklo  při 
křižovatce ulic Prosecké a Vysočanské, kde byla vybudována  stanice metra C a již dlouho je zde 
křižovatka autobusových linek. Doprava z Proseka byla po léta orientována  na metro B -  stanice 
Palmovka a Vysočanská (resp. Českomoravská), které doplňovala  trasa C prostřednictvím stanice 
Nádraží Holešovice, později Ládví; v nedávné době byla tato orientace poněkud násilně - zvláště s 
ohledem na jízdní dobu metra C a blízkost trasy B - změněna; trasa C metra má však svou sílu v 
tom, že její stanice je přímo zde - v centru Proseka; na Palmovku a Vysočanskou vás i dnes, byť s 
delším intervalem, dovezou autobusové linky.

Největší zajímavostí Proseka je nesporně hřbitovní kostel sv. Václava, kolem něhož se nachází 
stará zástavba, jež umožňuje příjemnou procházku, při níž nevynechejte ani  náves v jižní části 
ulice Na Proseku. Na svazích do Vysočan se v minulosti rozkládaly  vinice;  z nich dodnes moc 
nezbylo a zmizela také většina  usedlostí.  Severně a severovýchodně od starého Proseka naopak 
vyrostlo  sídliště,  ale  z  pražských  sídlišť  je  toto  přeci  jen  nejpříjemnější  díky  celkem velkému 
množství zeleně; za samostatnou zmínku přitom stojí  park Přátelství ležící mezi stanicemi metra 
Prosek  a  Střížkov.  Největší  přírodní  zajímavostí  v  blízkém okolí  -  dokonce  přímo  u  zástavby 
Proseka - jsou Prosecké skály chráněné jako přírodní památka; podle pověstí z nich vede podzemní 
cesta do Staré Boleslavi. Přírodou lze z Proseka dojít nejen do Vysočan, o čemž jsme se zmínili již 
výše, ale také třeba do  Libně, kam lze pokračovat od Proseckých skal po pěšinkách vedoucích v 
jednom případě okolo v lese ukrytého jezírka do ulice U Pekařky, v jiném déle horem a pak dolů na 
ulici Františka Kadlece; od zastávky Kelerka se nechá do Libně dojít přírodní cestou jižně od silnice 
Prosecké.

Střížkov leží severozápadně od Proseka; na části jeho území vzniklo sídliště Prosek, jeho stará 
část, nacházející se již na Praze 8, se však dochovala, a to včetně kapličky stojící na křižovatce ulic 
Střížkovské a U kapliček.  Střížkovská ulice je osou starého Střížkova táhnoucí se od libeňského 
náměstí Na stráži vzhůru přes střížkovské centrum až na sídliště, kde končí na hlavní Teplické. 
Bohužel dojem ze starého Střížkova trochu kazí čtyřproudová silnice Liberecká táhnoucí se po jeho 
severozápadním okraji oddělujíc Střížkov od Kobylis. O dost dříve než sídliště vznikl také nový 
Střížkov -  domková čtvrť,  jejíž  osou je  klidná  ulice  Chrastavská;  při  ústí  této  ulice  na  hlavní 
Litoměřickou vedoucí odtud do centra Proseka a od ní  odbočující  ulici  na Bulovku se nachází 
centrální  autobusová  zastávka  Střížkova  Madlina;  sídliště  na  území  Střížkova  je  dopravně 
obslouženo především prostřednictvím stanice metra trasy C Střížkov; hlavní  autobusová linka ze 
zastávky Madlina (186) jezdí ke stanici metra C Nádraží Holešovice, ale dojet jí lze také na mnohá 
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místa  severovýchodní  části  Prahy,  včetně  Černého Mostu,  tuto linku doplňuje  místní  prosecko-
klíčovsko-střížkovská linka 151 od stanic metra B Českomoravská a Vysočanská.

Nejzajímavější střížkovskou historickou památkou je kaplička stojící v jeho historickém jádru; 
sem se nechá dojít od zastávky Madlina, ale také od stanice Střížkov. Další možnost se nabízí v 
podejití ,,dálnice“ z oblasti Na Slovance, kde můžete zhlédnout vodárenskou věž, pokračujíce třeba 
od kobyliské střelnice (viz příslušné heslo na Praze 8); příjemná je rovněž cesta po ulici Střížkovské 
z Bulovky.

Klíčov je vilová čtvrť na východní části  svahů mezi Prosekem a Vysočany. Jak je v podobných 
případech běžné, jedná o čtvrť poměrně novou, bez historického jádra, namísto nějž v ní můžete 
obdivovat nejednu krásnou vilu (doporučil bych třeba tu s adresou Na Krocínce 13). Celou čtvrť v 
současnosti obsluhuje místní autobusová linka 151 od stanic metra B Českomoravská a Vysočanská 
a kolem stanice trasy C Prosek; za centrální zastávku lze označit tu jménem Klíčovská. Návštěvu 
Klíčova lze spojit nejlépe s Vysočany nebo Prosekem, neboť sousedí s jejich centrálními částmi.

Hrdlořezy jsou  víska  v  údolí  Rokytky;  zejména  v  posledních  letech  byly  doplněny  novou 
zástavbou, ale jejich centrum, v prostřední části ulice Hrdlořezské, si stále uchovalo vesnický ráz. 
Centrální zastávkou Hrdlořez je  Pod Táborem, kam jezdí autobusy z blízké  tramvajové zastávky 
Spojovací, ale hlavně z Palmovky, Vysočenské (obou na metru B) a Skalky (na trase A); linka 109 z 
Palmovky je dlouhá, ale radiální a má místní charakter, zatímco linky od Vysočanské a Skalky jsou 
tangenciální dálkového charakteru.

Na hrdlořezské návsi můžete vidět  zvoničku a  vyjít  odtud můžete buď na obě strany  podél 
Rokytky, nebo hlavní ulicí Pod Táborem kolem  zámečku do  Malešic; zajímavá je také cesta po 
cyklotrase číslo 1 vedoucí přes kopec na vysočanskou ulici Pod šancemi a na druhou stranu ulicí 
Mezitraťovou  na  Hloubětín;  přijít  do  starých  Hrdlořez  je  také  možné  novou  zástavbou  od 
tramvajové konečné Spojovací.

Staré jádro Hloubětína se nachází v okolí náměstí Ve Starém Hloubětíně a je opravdu hodnotné 
zejména díky zdejšímu kostelu a zámečku. Zatímco sídliště vzniklé v sousedství starého Hloubětína 
dojem z něj až tak nezkazí, horší je to se silnicí Průmyslovou procházející přímo pod zámečkem. 
Hlavní dopravu do Hloubětína zajišťuje trasa B metra, která zde má stejnojmennou stanici, maličko 
blíž do starého centra to je z tramvajové a autobusové zastávky Kbelská (a přímo v něm je zastávka 
Hloubětínská - konečná pro linku 273 od Horních Počernic a Černého Mostu), daleko to sem není 
ani  z  tramvajového  obratiště  Starý  Hloubětín.  Z  tramvajových  staveb  zde  obratiště  není  tou 
nejvýznamnější, neboť se tu nachází také vozovna.

Z Hloubětína byste rozhodně neměli vynechat novogotický  zámeček, v němž sídlí soukromá 
nemocnice, a  kostel sv. Jiří stojící v jeho sousedství. Pod zámečkem je  sráz do údolí Rokytky se 
skalami  chráněnými  jako  přírodní  památka  Pražský  zlom a  na  Rokytce,  poblíž  obratiště  Starý 
Hloubětín, zde stojí  Kejřův mlýn - historická budova, ještě nedávno strašlivě zpustlá, dnes nově 
opravená  a  přestavěná  na  bytový komplex.  Údolí  Rokytky i  ulici  Poděbradskou zde  po  mostě 
překonávala vlečka, dnes po jejím tělese i tomto mostě vede cyklostezka od Hořejšího rybníka do 
Vysočan; po i proti proudu Rokytky můžete jít také po cestě přímo podél ní. Při cestě proti proudu 
však nemusíte jít jen podél říčky tekoucí přes Hrdlořezy, ale také zkratkou přes zalesněný kopec 
rovnou do sousedních  Kyjí.  V severním směru se nechá vyjít kolem  hřbitova s kapličkou (ul. 
Zálužská) do lesa a zahrádkářskou osadou pak dojít na okraj  Kyjí na Hutích, odkud lze výhodně 
pokračovat  do  Satalic;  do  této  části  Kyjí  vede  také  silnička  K  Hutím z  východního  okraje 
Hloubětína přes Hutě.

Vesnice Letňany bývala v místech severozápadně od zastávky Staré Letňany, dodnes z ní však 
zbyla jen nově upravená náves s kapličkou; drtivou většinu dnešních, výrazně rozlehlejších, Letňan 
tvoří panelákové sídliště, v menší míře zde narazíme na domky se zahrádkami. Na severním okraji 
Letňan  se  rozkládá  továrna  Avia,  na  jihozápadním pak  areál  firmy  Letov  a  za  ním  letňanské 
sportovní letiště. Centrální zastávkou Letňan je  Staré Letňany, ze širšího pohledu nejvýznamnější 
zastávka se však nachází  jižně od okraje jejich zástavby a  je  jí  konečná stanice  trasy C metra 
Letňany s  autobusovým  stanovištěm,  upřímně  řečeno,  nejen  neprakticky  umístěným,  ale  také 
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naprosto příšerně uspořádaným. Letňany jsou obsluhovány hlavně autobusovými linkami jezdícími 
po hlavních ulicích  Beranových (přes centrum) a  Tupolevově (po západním okraji); ty se váží na 
metro C ve stanovišti Letňany a některé také na metro B u stanic Palmovka či Vysočanská.

V Letňanech určitě  navštivte  kapličku sv.  Kříže z  pol.19.stol.,  jež  stojí  v  prodloužení  ulice 
Bechyňské. Jít se odtud dá nejlépe na Čakovice a Prosek: v případě Proseka přes klidnou osadu Na 
Hranici a následně přes lávku překonávající rušnou silnici Kbelskou do ulice Kytlické na okraji 
Proseka; do Čakovic pak buď po silničce od zastávky Avia Letňany, již po chvíli opustíte doleva na 
cestu kolem zahrádkářských osad, nebo  z ulice Toužimské u stejnojmenné zastávky vlevo kolem 
areálu společnosti Trans beton a za ním doleva buď po cestě, nebo po tělese zrušené vlečky; obě 
cesty do Čakovic se setkávají před železničním přejezdem, za nímž vstoupíte do čakoviské uličky K 
sedlišti. Do sousedních Kbel se z Letňan můžete dostat samozřejmě po ulici Toužimské, ale také od 
stanice metra cestou začínající severně od ní a vedouc podél okraje letiště ústí na konec kbelské 
ulice Hůlkovy.

Čakovice jsou velká čtvrť v okrajových partiích Prahy; jejich centrem je náměstí 25. března. O 
rozvoj  obce se zasloužil  zejména průmyslník Schoeller,  jenž zdejší  panství v r.1850 zakoupil  a 
vystavěl tady cukrovar. Zastávka v historickém centru Čakovic se jmenuje Čakovický zámek (dříve 
U Pošty); dojet se sem dá od stanic metra C Letňany a metra B Vysočanská, linka 140 (jezdící přes 
jiné zdejší zastávky) se váže na metro B a tramvaje na Palmovce. V Čakovicích je také nádraží na 
železniční trati na Mladou Boleslav.

Největšími zajímavostmi v centru Čakovic jsou působivý novorománský  kostel  sv.  Remigia 
postavený  v  l.1878-81  na  místě  starších,  za  ním stojící  radnice a  jednoznačně  také  zámek s 
parkem, dnes krásně opravený - zámek pochází z poloviny 19.stol. a později byl přestavěn. Na 
konci zámeckého parku dále od zámku je rybník, od něhož lze vyjít na ulici Schoellerovu vedoucí 
na Třeboradice; mezi oběma čtvrtěmi dnes stojí moderní sídliště (v něm je konečná zastávka l.195 
Sídl.  Čakovice).  Kromě Třeboradic  lze  z  Čakovic  vyjít  také  -  po  silničkách -  na  Miškovice a 
Ctěnice, přes pole do Letňan (viz předchozí heslo) a podél Mratínského potoka do Miškovic.

Miškovice jsou malá okrajová čtvrť Prahy za Čakovicemi. Jejich centrem je náves s rybníčkem a 
zvoničkou poblíž  zastávky Tuháňská, kam jezdí  příměstské linky od stanice metra C Letňany na 
Kostelec nad Labem; kromě Tuháňské je zde také  zastávka Miškovice, kde končí  městská linka 
158, jíž lze přijet také od stanice metra B Českomoravská, a v pracovní dny staví tangenciální linka 
202,  jež  propojuje  sever  města jezdíc  z  Bohnic  do  Kbel.  Po  severním  okraji  Miškovic  teče 
Mratínský potok, na němž pod vsí stojí Miškovický mlýn.

V Miškovicích  stojí  za  vidění  již  zmíněná  náves se  zvoničkou.  Vyjít  odtud  lze  po  červené 
turistické značce začínající na zastávce Miškovice a směřující na Nový Brázdim a Jenštejn.

Centrum  Kbel bývalo v místech dnešní  ulice Vrchlabské, zejména v  její severní části, kde se 
nachází i jádro dneší čtvrti. Ves je doložena k r.1130, zdejší tvrz však zanikla v průběhu třicetileté 
války. Skutečnou centrální zastávkou je  Bakovská (dříve Jilemnická), je zde však také významná 
zastávka  Kbely nacházející se na křižovatce ulic Mladoboleslavské, Žatecké a Hornopočernické. 
Dopravu do kbelského centra zajišťuje zejména autobusová linka 185 od stanic metra C Prosek a 
Letňany a metra B Palmovka. Kromě autobusů sem jezdí také vlak na trati směr Mladá Boleslav se 
zastávkou na východním okraji čtvrti.  Nemalý je také význam Kbel pro leteckou dopravu, a to 
zejména historický, neboť zde bylo první pražské letiště, jež dnes slouží pro vojenské účely.

Zajímavostí  ve Kbelích moc nehledejte.  Moderní  kostel  sv.  Alžběty není  příliš  působivý.  Za 
návštěvu jistě  stojí  Museum letectví a kosmonautiky v části  areálu letiště,  kam lze vstoupit  od 
zastávky  Letecké museum. Na konci výbežku Kbel k jihozápadu podél ulice Mladoboleslavské, 
tvořeného zejména objekty letiště a kasáren, stojí historická  vodárenská věž pěkně viditelná při 
cestě tudy autobusem. Z Kbel do okolí je možné vyjít jen po silničkách, přičemž nedoporučuji jen 
Mladoboleslavskou  směr  Vinoř,  neb  je  frekventovaná  a  bez  chodníku;  půjdete-li  po  ní  kolem 
kasáren k Proseku, je to cesta vcelku příjemná, poněvadž chodník je od silnice oddělen stromy, ale 
doporučuji  odpojit  se  od  hlavní  ulice  do  Hůlkovy,  z  jejíhož  konce  (s  bývalým  autobusovým 
obratištěm) vede cesta podél letňanského letiště k tamější stanici metra, odkud můžete pokračovat 
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buď do centra Letňan, nebo ulicí Opočenskou k lávce přes silnici Kbelskou ústící na Proseku.
Severní  část  Kbel  slove  Nouzov.  Jeho centrem je  Nouzovské  náměstí a  centrální  zastávkou 

Sovenická, kam jezdí hlavně linka 302 od stanice metra C Letňany. Jedná se o domkovou čtvrť bez 
významnějších památek, již lze navštívit cestou z Kbel na Ctěnici, Miškovice, či Čakovice.

Staré centrum Satalic se nachází u kostelíka sv. Anny, jeho polohu lze přiblížit i ulicí Jednotného 
zemědělského  družstva,  ještě  nedávno  se  tedy  jednalo  o  úplný  severovýchodní  okraj  čtvrti,  v 
sousedství bažantnice. Po jižním okraji dnešních Satalic vede železniční trať na Mladou Boleslav, 
která zde má stanici a její poloha byla jistě důvodem, proč se vesnice rozrůstala tak excentricky a ve 
směru od centra odlehlém od nádraží vznikla zástavba až v posledních letech; na severu Satalice 
stále sousedí s bažantnicí. Současné centrum Satalic lze lokalizovat mezi to historické a nádraží, zde 
je také autobusová zastávka Satalice, kam se nejlépe dostanete autobusovou linkou 186 od stanice 
metra B Rajská zahrada, ale také metra C Letňany, kam lze jet také kratší cestou linkami 269 a 376. 
Turisticky výhodnější je zastávka Satalická obora přímo u kostelíka sv. Anny.

Barokní  kostelík sv.  Anny ze  2.pol.18.stol.  je právě tím nejzajímavějším ze starých Satalic; 
navštívit byste rozhodně měli také  bažantnici chráněnou jako přírodní památka - byla založena v 
18. století a je tvořena starými duby, lipami a jasany, z nichž některé jsou chráněné. Se sousedním 
Vinořským parkem, jinak odděleným polem, spojuje Satalickou bažantnici pěkná alej; v bažantnici 
se  lze  projít  po mnoha cestách a  pěšinkách,  po nejkratší  z  nich byla  nedávno vyznačena  žlutá 
turisická  značka začínající  u  satalického kostelíka a  vedoucí  přes  Satalickou bažantnici,  alejí  a 
Vinořským parkem do Vinoře, kde navazuje na starší značku směr Veleň. Nepočítám-li silnice a již 
zmíněné cesty bažantnicí, je možné jít ze Satalic zejména jedním způsobem, a sice po cestě podél 
naváděcích světel kbelského letiště - na tu se dostanete od křižovatky ulic Za školkou a U čističky a 
ona pak vyústí na silnici mezi Satalicemi a Kbely poblíž okraje  Kbel; není nepravděpodobné, že 
tady uvidíte přistávající letadlo.

Centrální  Kyje leží při  Kyjském rybníce na kroutící se  říčce Rokytce; celé včetně rybníka jsou 
součástí přírodního parku Klánovice - Čihadla. Kromě této části ke Kyjím patří Jiráskova čtvrť na 
jihu,  Aloisov severněji a také takzvané  Kyje na Hutích spojené s centrálními Kyji jen úzkou šíjí 
jejich katastrálního území, protože na části kyjského katastru bylo vytvořeno území Černého Mostu. 
V jádru Kyjí stojí kostel sv. Bartoloměje, a to u náměstí Krčínova; v jeho blízkosti je i autobusová 
zastávka Kyje. Přes Kyje prochází železniční trať na Kolín, jež je také významná pro dopravu sem z 
centra města - kromě linky M1 (celé po této trati) sem jezdí i část spojů linky M7 (v trase Beroun - 
Úvaly).  Autobusy sem mají  hlavní  orientaci  ke  stanici  metra  B Hloubětín,  ale  zajišťují  rovněž 
významná tangenciální spojení.

Tím,  proč  byste  rozhodně  měli  Kyje  navštívit,  je  krásný  původně  románský  kostel  sv. 
Bartoloměje pocházející z 1.pol.13.stol.; naproti němu stojí barokní  fara ze století 18. Pěkná je 
také kaplička na hřbitově u Jiráskovy čtvrti (při zastávce Kyjský hřbitov). Dojem z Kyjí příjemně 
dotváří rozlehlý rybník, jejž překonává železniční trať po viaduktu, a také Rokytka. Příjemně odtud 
můžete jít třeba na Hloubětín (obejít konec rybníka za tratí, vyjít na horní konec Lánské ulice a pak 
buď vlevo Oborskou, nebo rovně po pěšině); také směrem k centru se dostanete, nebudete-li za 
železniční  zastávkou klesat  k  rybníku,  nýbrž si  vyberete  silničku,  která  později  přijde do  ulice 
Vlkovické, pod estakádou silnice Průmyslové pak již budete moci sejít k  Rokytce a pokračovat 
podél ní; třetí pěknou možností je vyjití od kostela ulicí Hodějovskou a dojití silničkou proti proudu 
Rokytky do Hostavic. Na rybník a Kyje je hezký pohled od východního konce Kyjského rybníka.

Oddělena od centrálních Kyjí sídlištěm Černý Most a pro ně vytvořeným katastrálním územím 
leží na samém severním okraji kyjského katastru čtvrť pro přehlednost nazývaná Kyje na Hutích, a 
to podle Hutí, stojících o dost déle západně od nich. Většina Kyjí na Hutích je od Černého Mostu 
oddělena  železničními tratěmi na Nymburk a Mladou Boleslav, na nichž zde však není zastávka; 
severně od čtvrti vede nová Vysočanská (Satalická) spojka, za níž je kbelské letiště. Kyje na Hutích 
jsou vilová čtvrť, vystavěná jako většina takových ve 20. století; nenachází se zde žádné historické 
centrum, ani památka, není ani moc identifikovatelné dnešní centrum této čtvrti, neboť zde není 
žádné náměstí. Část jižně od železničních kolejí je obsluhována jednoduše metrem trasy B se stanicí 
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Rajská zahrada; přímo čtvrtí projíždí autobusová linka 186 jezdící rovněž na Rajskou zahradu a také 
k nedaleké tramvajové konečné Lehovec (jet se jí pochopitelně dá i na další místa v severovýchodní 
části města); za centrální zastávku bych asi označil tu jménem Hutě, byť se nachází v podstatě na 
okraji čtvrti, nevýhodné na dnešním dopravním řešení je, že dosti významná zastávka Jordánská je 
jednosměrná, poněvadž autobus od jisté doby jezdí v opačném směru jinudy. Pěšky se sem příjemně 
dostanete cestami zmíněnými již u  Hloubětína - jedna vychází z  uličky K Hutím a druhá vede 
zahrádkářskou osadou vycházejíc z  ulice Zalužanská; směrem na sever se dřív dalo pohodlně jít 
ulicí Za Černým Mostem k okraji kbelského letiště a pak podél něj do Satalic, nevím však, jak je to 
zde dnes s přechodem přes dálnici (předpokládám, že by tam měl být most).

Mezi  Kyji  centrálními a  Hutěmi leží  čtvrť  Aloisov.  Nejstarší  část  Aloisova  vznikla  podél 
severního břehu Kyjského rybníka, teprve ve 20. století potom vyrostla vilová čtvrť dnes obklopená 
nejen již zmíněnými části Kyjí, ale bohužel také  sídlišti Černý Most a  Lehovec. Severovýchodní 
část této vilové čtvrti je poblíž  stanice metra B Rajská zahrada, jihovýchodní část je obsluhována 
hlavně zastávkou  Vajgarská a západní  Sídliště Lehovec; zajímavější je však obsluha té nejstarší 
části. Dlouhá léta tam totiž žádná linka MHD nejezdila, po povodních v r.2002 bylo potřeba napojit 
oblast  Černého  Mostu  na  vlak  v  Kyjích,  a  tak  byla  zřízena  mimořádná  autobusová  linka  701 
udrževší se na mimořádnou linku velice dlouho i v době, kdy již nebyla potřeba jako náhrada za 
metro; přesto však byla nakonec zrušena a mnohým obyvatelům luxusní čtvrti Aloisov bylo milejší, 
aby sem žádná linka nejezdila, než aby tudy projížděl velký autobus, raději jezdili jen osobními 
auty. Až po nekrátké době byla zřízena linka 296 provozovaná v midibusech, spojující tuto lokalitu 
s širokým okolím; zastávka zde se jmenuje Tálinská podle osové ulice. Historické památky ani tady 
nejsou,  pěkné by mohlo být projití  se  ulicí  U rybníka podél Kyjského rybníka,  což jsem zatím 
nezkoušel, byl jsem však v místech na západním okraji rybníka, jež jsem doporučoval již u hesla 
Kyje.

Černý  Most je  prachobyčejné  sídliště  postavené  na  místě  tehdejších  polí,  takže  nezničilo 
původní  zástavbu.  V jeho případě  bylo  shledáno za  vhodné vyjmout  jeho prostor  z  původních 
katastrálních území a z těchto kousků vytvořit nové. Černý Most je obsluhován hlavně metrem trasy 
B se stanicemi  Rajská zahrada a  Černý Most, přičemž u druhé jmenované, jíž trasa B končí, je 
významné autobusové stanoviště; v okolí této stanice se také nachází několik hypermarketů. Trasu 
B metra doplňují na ni navazující autobusové linky vedené ulicemi Ciglerovou a Ocelkovou.

Ze řečeného je jasné, že nemá smysl na Černém Mostě hledat pozůstatky historických vesnic či 
samot. Z Černého Mostu je zajímavé jít na jih - do  přírodního parku Klánovice - Čihadla - to je 
možné z okrajové ulice Arnošta Valenty a dojít se nechá do Dolních Počernic či Hostavic viděvše 
cestou například  rybník Martiňák. Zajímavou cestu přímo na území Černého Mostu nabízí  tunel 
metra mezi stanicemi Rajská zahrada a Černý Most - lze jít přímo po něm - od centra na Rajskou 
zahradu je možné přijít třeba od Hloubětína, od stanice Črný Most pak můžete pokračovat nepříliš 
příjemnou cestou podél hlavní silnice Chlumecké a podchody pod mimoúrovňovou křižovatkou s 
Východní spojkou, za nimiž dojdete do krásné historické čtvrti Chvaly.

Hostavice jsou klidná vesnice v  přírodním parku Klánovice -  Čihadla;  leží  na  Hostavickém 
potoce, jenž je rozděluje na dvě části a následně se zleva vlévá do Rokytky. Od Českobrodské silnice 
se sem jezdí dvěma podjezdy pod železničními tratěmi od Běchovic na nákl. nádr. Malešice a na 
Libeň,  za tím druhým, efektně doplňujícím centrum čtvrti,  se nachází autobusové obratiště,  kde 
dnes  linka 110 končí - touto se dostanete hlavně na  metro B Hloubětín; dnes linku 110 doplňuje 
midibusová linka 296; také je možné z Hostavic dojít na rozcestí na Českobrodské, kde se nachází 
zastávka Lomnická nabízející další lnky.

Hostavická náves se zvoničkou se nachází při ulici Pilské (takže přes ni půjdete cestou od Kyjí), 
v jejím sousedství je zámeček, v současnosti využívaný jako vysoká škola.

Stará část  Dolních Počernic leží  u  Počernického rybníka -  ten včetně přilehlého  zámeckého 
parku je chráněný jako  přírodní památka a staré Dolní Počernice jsou součástí  přírodního parku 
Klánovice -  Čihadla.  Centrálními zastávkami ve starých Dolních Počernicích jsou  Stará  obec a 
Škola  Dolní  Počernice;  dopravu sem zajišťuje  autobusová  linka  263 od  stanice  metra  A Depo 
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Hostivař.  Současné  centrum  Dolních  Počernic  je  spíše  v  okolí  křižovatky  Českobrodské  a 
Národních hrdinů, kde se také nachází zastávka Dolní Počernice s obratištěm, kam kromě linek od 
Depa Hostivař jezdí  i  linka  109 od  stanice  metra  B Palmovka.  Dopravu  do  Dolních  Počernic 
doplňuje železniční trať na Kolín, na níž zde najdeme zastávku; tato zastávka není příliš výhodná k 
přestupům na autobusy a je užitečná zejména pro obsluhu severozápadní části Dol. Počernic, kam 
ještě nedávno ani žádný autobus nejezdil, dnes tudy projíždí midibusová linka 296.

V centru starých Dolních Počernic stojí na místě tvrze zámek (dnes dětský domov), v minulosti 
několikrát přestavovaný, podobně jako přilehlý kostel Nanebevzetí P. Marie, původně románský, 
postavený ve 2.pol.12.stol.; zajímavá je v centru také stará radnice a zámecký park rozkládající se 
pod hrází Počernického rybníka na několika větvích Rokytky. Po hrázi rybníka vede žlutá turistická 
značka směřujcí  přes Východní spojku na rozcestí  s modrou u Xaverovského háje  začínajíc na 
zastávce Dolní Počernice. Projít se také můžete po cestě od zastávky Dolní Počernice k jihu vedoucí 
přes Štěrboholskou do chatové osady, z níž se nechá pokračovat do Dubče.

Osada Vinice leží západně od Dolních Počernic - za Počernickým rybníkem a bohužel také pod 
Východní spojkou. Centrální zastávka se zde jmenuje Bezděkovská a končí na ní autobusová linka 
263 jezdící  od metra A Depo Hostivař (přes Dol. Počernice). Nedaleko jižně je  železniční stanice 
Pha-Běchovice, kam odtud vede  modrá turistická značka pokračující  na Uhříněves a v opačnou 
stranu  směřující  do  Xaverovského  háje;  jižně  od  Vinic  se  také  můžete  setkat  s  velmi  starým 
červeným značením. Přímo na Vinicích asi žádnou velkou zajímavost neobjevíte.

V sousedství  běchovického  nádraží  leží  čtvrť,  kterou  můžeme  v  mapách  najít  pod  názvem 
Běchovice  2 nebo  Nová  Dubeč.  Centrem  této  klidné  domkové  osady  je  náměstíčko  jménem 
Manželů  Kotrbových ležící  v  její  jihozápadní  části.  K její  obsluze  hromadnou dopravou slouží 
železniční  stanice  Pha-Běchovice a  přilehlá  autobusová  zastávka,  jež  se  nacházejí  u  severního 
okraje zástavby; vlaky odtud jezdí od Kolína na Masarykovo a hlavní nádraží, autobusy pak k metru 
B Černý Most, A Depo Hostivař a C Háje. Pro turistiku zde můžete využít modrou značku (v jižním 
směru vede po silnici  do Dubče),  nebo se podívat do  přírodní památky Litožnice (viz Dubeč - 
Praha 10).

Staré Horní Počernice ležely v okolí dnešního Křovinova náměstí, na což poukazuje například 
tamní kaplička; po jejich severním okraji byla postavena  železniční trať od Nymburka k Praze a 
stanice na ní byla umístěna mezi tehdejší Horní Počernice a Chvaly, což jistě povzbudilo rozvoj 
obce,  dnes  rozlehlé  okrajové  čtvrti  města  Prahy  zabírající  celé  území  mezi  někdejšími  Hor. 
Počernicemi, Chvaly a Svépravicemi. Jejich centrum se z pochopitelných důvodů přesunulo do míst 
nádraží a centrální  prostor vzniknul jižně od něj  (v okolí  konečné zastávky linky 223).  Obytná 
zástavba  byla  ještě  nedávno pouze  jižně  od  trati,  a  to  proto,  že  na  sever  od  ní  se  soustředily 
průmyslové areály. V sousedství starých Horních Počernic - severovýchodně od nich - je také místní 
část Čertousy. Celé Horní Počernice jsou orientovány k metru B Černý Most a autobusy tudy jezdí 
po dvou hlavních trasách -  ulicí Náchodskou, kde se dnešní centrální zastávka jmenuje  Nádraží 
Horní Počernice a je obsluhována také  vlakem, na nějž je zde možné přestoupit, hlavní  městská 
linka 273 (od Hloubětína) pak odbočuje k jihu a po východním okraji čtvrti jede na svou konečnou 
zastávku  Ve žlíbku,  mětská linka 221 zase končí  v  Čertousích (severně od Náchodské);  hlavní 
zastávkou ve starých Horních Počernicích je Třebešovská (na 273), v Čertousech pak Bártova (na 
221); linky na Čertousy i příměstské linky po silnici 611 na východ společně staví na zastávce Na 
Kovárně jsoucí také u starého centra Počernic a u Čertous, před jistou delší dobou právě zde končila 
linka 221 (obratiště se nachází nalevo od hlavní ulice); ulicí Božanovskou na Svépravice jezdí linka 
261, již ještě nedávno posilovala  222 (uvádím pro souvislost v číslování); oblast uvnitř zástavby 
mezi oběma hlavními trasami projíždí linka 223 ukončená přímo v dnešním jádru čtvrti na zastávce, 
jež se ještě nedávno jmenovala Horní Počernice, dnes Ratibořická.

Nová zástavba Horních Počernic není příliš lákavá,  byť ji tvoří  samé domky se zahrádkami, 
takže ani není nepříjemné se jí  projít,  rozhodně byste však měli  navštívit  Křovinovo náměstí s 
kapličkou z 18. století a podívat se na okolní pozůstatky staré zástavby; kromě těchto míst určitě 
zajděte i  do  Čertous, v jejichž centru je  rybníček a  u něj  - v sousedství autobusové zastávky - 
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barokní zámeček pravděpodobně také z 18.stol., bohužel značně zanedbaný, zanedbaný ovšem není 
bývalý hospodářský dvůr pražské university na opačném břehu rybníka, při ulici k železničnímu 
podjezdu (a autobusové konečné Čertousy) pak stojí malá kaplička. Ze starých Horních Počernic 
by se mohlo dát vyjít ulicemi Tlustého a K odpočinku kolem hřbitova k dálnici D11, již nadejdete u 
benzinové pumpy a dojdete do Klánovic (místní části Placina); tuto cestu jsem nezkoušel, tak mě 
třeba předběhnete; špatné není ani jití podíl silnice na Zeleneč - byl zde vybudován chodník pro pěší 
a cyklisty, takže jste odděleni od beztak celkem klidné silničky a cestou můžete pozorovat provoz 
nejen aut, ale i vlaků na hlavní železniční trati.

Chvaly jsou malebná historická vesnice,  dnes okrajová část  Horních Počernic ležící  v jejich 
západní části.  V jejich centru stojí  zámek,  vzniklý přestavbou středověké tvrze,  s  kostelem sv. 
Ludmily z  konce 18. století;  k nim přiléhá  hospodářský areál a  naproti  přes  náves (na druhé 
straně)  stojí  škola.  Chvaly jsou  vemi  dobře  dopravně  obslouženy,  neboť  na  zdejší  zastávce  se 
sjíždějí všechny autobusové linky z Horních Počernic na Černý Most (na metru B) vzdálený sice 
jednu zastávku, ale poměrně dlouhou a pro chůzi nepříliš příjemnou; úsek mezi Černým Mostem a 
Chvaly však rozhodně není tak nepříjemný, aby nebylo dobré jej zařadit do delší trasy a Chvaly za 
návštěvu rozhodně stojí. Od stanice metra sem půjdete nejprve chodníkem podél jejího areálu a 
silnice Chlumecké, pak podchody pod Východní spojkou a větvemi mimoúrovňové křižovatky k 
supermarketu,  u  nějž  přejdete  parkoviště,  ulici  Hartenberskou  a  uličkou  Vršovkou  dojdete  na 
chvalskou  náves;  od  sídliště  Černý Most  můžete  přijít  také  podjezdem pod Východní  spojkou 
nacházejícím se jižněji a potom ulicí Stolíňskou. Pokračovat z Chvalů pak lze nejlépe přes Horní 
Počernice do jejich centra a na Čertousy či Klánovice (viz výše).

Svépravice jsou osada na jižním okraji dnešních  Horních Počernic. Jejich jádrem je  náves s 
kapličkou, na níž se setkávají  ulice Šanovská, Nad návsí, Dobrošovská a Věžická; uličkou Nad 
návsí sem dojdete z  autobusové zastávky Svépravice orietované  na Černý Most (metro B), kam 
odtud jezdí linka 261. Ze Svépravic by se mělo dát jít do Xaverovského háje, a to buď z ulice Na 
svěcence, nebo pod mosty z Dobrošovské; ani jednu z těchto cest jsem však nezkoušel.

Xaverov jako takový jsem nenavštívil  a nepředpokládám, že by na něm bylo něco vyloženě 
zajímavého, o poznání přitažlivější je ovšem Xaverovský háj, chráněný jako přírodní památka a 
součást  přírodního parku  Klánovice  -  Čihadla.  Tento  převážně  dubový les  o  rozloze  necelého 
kilometru čtverečního, v jehož samém středu stojí osamocená hájovna, je příjemným místem pro 
vycházky; bohužel je však ve své západní části příčně přetnut Východní spojkou, která od něj část 
odděluje a znepříjemňuje přístup do něj od východu, zatímco přes Svépravice zase vede silnice 
Olomoucká (D11). Rovnou středem Xaverovského háje prochází modrá turistická značka, k níž na 
okraji lesa - u rohu Výzkumných ústavů Běchovice - přichází žlutá od Dolních Počernic. Nejlépe se 
sem přijde po modré z Vinic (zast. Bezděkovská) a od běchovického nádraží, či z Dolních Počernic 
- buď po žluté, nebo jednou z dalších dvou cest (severní cestou k téže lávce přes Východní spojku a 
silničkou ústící nakonec - kdybyste nevstoupili do lesa - do ulice Do Svépravic); nejblíž je to však 
ze  zastávek  linky  261 Ke  Xaverovu (po  chvilce  jití  po  silnici  narazíte  na  modrou),  Nad 
Běchovicemi (ta je přímo u háje, ale nikoliv u modré) a Svépravice (příchod odtud působí dobře, ale 
nezkoušel jsem ho), příliš výhodně naopak nečekaně nepůsobí zastávka Xaverovský háj. Po modré 
na druhou stranu od nádraží Běchovice můžete dojít Klánovickým lesem do Klánovic.

Klánovice leží  v  nejzazším východním cípu  Prahy v  přírodním parku Klánovice -  Čihadla, 
jsouce téměř celé obklopeny  Klánovickým lesem - nejrozlehlejším to pražským lesem, jehož část 
leží i za hranicemi města; krajina okolo Klánovic je rovinatá, což zdejší les ještě zvýhodňuje pro 
krátké  i  delší  vycházky a  stavby rekreačních  domků a  vil.  Právě  tak  Klánovice  v  70.l.19.stol. 
vznikly - tehdy tu Václav Klán ze sousedních Šestajovic postavil první domy a za první republiky 
se z Klánovic stalo velmi oblíbené výletní letovisko. Předpokládám, že první domy byly postaveny 
v severní části dnešních Klánovic - právě v sousedství Šestajovic - a potom se zástavba rozšiřovala 
podél silnice směrem k jihu, kde je železniční zastávka - to vysvětluje neobvyklý tvar čtvrti, která 
dnes patří k těm větším a rozhodně neslouží jen k rekreaci. Centrum Klánovic lze lokalizovat do 
oblasti, kde se setkávají všechna tři křídla zástavby (na sever doprostřed); okrajová část na západě 
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se jmenuje Placina, na východě končí Klánovice Cyrilovem a u železniční zastávky - na jihu - se 
nachází Kolodějské Zálesí. V centru Klánovic stojí velice pěkný kostel Nanebevzetí P. Marie z roku 
1912. Za centrální autobusovou zastávku lze označit tu sloucí Bazar; Klánovice jsou orientovány na 
metro B Černý Most, kam lze jet linkou 261, ale také 303, byť jezdí přes mimopražské Šestajovice - 
to proto, že Šestajovice jsou zařazeny do pražského vnitřního pásma B; oběma linkami to na metro 
trvá  srovnatelně  dlouho;  linka  261  odbočuje  v  centru  Klánovic  k  východu končíc  na  zastávce 
Klánovice ležící u Koupaliště a hřiště. Významnou roli v dopravě do Klánovic a okolí má  vlak, 
jehož zastávka se nachází na samém jižním okraji čtvrti - tato zastávka je na trati na Kolín, takže 
sem jezdí vlaky  z Masarykova nádraží právě ke Kolínu a v pracovní dny také  od Berouna přes 
hlavní nádraží do Úval, na něž zde navazují autobusy nejen k doplnění obsluhy Klánovic, ale také 
pro cesty do Újezda nad Lesy a Kolodějů.

Jakkoliv jsou Klánovice novou čtvrtí, mají i ony svou historickou památku, jíž je už zmíněný 
kostel  Nanebevzetí  P.  Marie;  ten  leží  mimo značené  trasy,  ale  lze  k  němu zajít  při  cestě  po 
nedaleké zelené značce, a to s minimálním prodloužením, které rozhodně stojí za to. Klánovickým 
lesem můžete chodit i po mnoha neznačených cestách, avšak protože je  u klánovické železniční 
zastávky neúplné  turistické  východiště,  budeme  se  v  následujícím  odstavci  věnovat  zdejším 
značeným trasám.

Od  zastávky,  kam  se  nejlépe  dostanete  vlakem,  ale  také  autobusem  od  Černého  Mostu 
(donedávna sem z obou zajížděla jen 303 a využivše 261 byste museli přijít z nedaleké zastávky 
Smiřická, dnes i tato cestou od centra k zastávce zajíždí, v opačném směru nikoliv, neboť zajíždění 
na jižní obratiště je komplikovanější), vedou 3 směry červené, 1 modré, okružní zelená (ve 2 směry) 
a 1 žluté.  Červená na západ jde podél trati - občas trochu dále od ní - do Běchovic a pak přes 
Koloděje a Klánovice do Uhříněvsi. Ve východním směru vede podle trati do Úval, odkud směřuje 
na Jevany. Třetí červená vychází  jižním směrem, ale hned se také stáčí na východ, aby šla přes 
Škvorec do Říčan. Modrá jde přes Nové Dvory do Xaverovského háje, potom okolo běchovického 
nádraží a přes Dubeč do Uhříněvsi.  Zeleně je vyznačen 14 km dlouhý okruh Klánovickým lesem. 
Žlutá jde po menších cestách částí lesa zvanou Cyrilov do Jiren.

Nové Dvory leží v západní části Klánovického lesa, zvané Blatov, podle ní se jmenuje i přilehlá 
část  Újezda nad Lesy. Jako celá pražská část Klánovického lesa je samozřejmě i Blatov součástí 
přírodního parku Klánovice - Čihadla, což už u dalších částí tohoto lesního celku nebudu opakovat, 
jeho část je chráněna v rámci přírodní rezervace Klánovický les - tato se skládá ze tří oddělených 
částí - Blatov, Vidrholec a Cyrilov. Samota Nové Dvory je také zajímavá - dříve tady byly lázně, o 
čemž podrobněji pojednává zdejší tabule naučné stezky. Na Nové Dvory je to nejblíže ze zastávky 
Smržovská v Klánovicích, od níž po hlavní dojdete na ulici Nové Dvory, z níž vychází lesní cesta 
vedoucí přímo na Nové Dvory a dále pak směrem na Běchovice. Další příjemný neznačený přístup 
do  Blatova  vede  ze  stejnojmenné  čtvrti,  od  zastávky s  týmž  názvem,  a  to  ulicí  Pilovskou.  Ze 
značených tras se přímo na Nových Dvorech kříží  modrá a zelená, vedoucí obě spíše po menších 
cestách - modrá jde nejkratší cestou od železniční zastávky Klánovice, kam se dostanete i po zelené.

Kolodějské Zálesí je nejjižnější okraj Klánovic - na straně ke Kolodějům a ač sousedí se všemi 
částmi  Klánovického  lesa a  do  všech  je  dobrým  východištěm,  protože  přávě  zde  se  nachází 
železniční  zastávka,  budeme  se  u  něj  věnovat  jihovýchodní  partii  Klánovického  lesa  jménem 
Vidrholec. Ta se rozprostírá mezi Kolodějským Zálesím, Újezdem nad Lesy a Úvaly a cesty v něm 
vytvářejí prakticky dokonalou pravoúhlou soustavu, některé jsouce vyznačeny červeným, zeleným 
či žlutým turistickým značením. Nejlepšími východišti do Vidrholce jsou klánovická žel. zastávka a 
Sídliště Rohožník; v půli cesty mezi ním a zastávkou  Rohožnická začíná žlutá značka ukazující 
jednu z možných cest z Újezda nad Lesy do lesa, dojít se do něj však dá ze kterékoliv z Újezdských 
zastávek mezi centrem a Rohožníkem. Při cestě z autobusové konečné Sídl. Rohožník se nemusíte 
bát jít podél silnice č.12 na Kolín - vede tam pěšinka a poměrně brzy se můžete dát vlevo třeba po 
červené; zajímavé však je i vytrvat o chvíli déle na pěšině pod silnicí a jít okolo vysílače v místě 
zvaném  Kostelíček.  Lesem si  můžete  vymyslet  řadu okruhů po menších i  větších,  značených i 
neznačených cestách, skončit můžete kromě Prahy samozřejmě i v Úvalech, nebo vyrazit někam o 
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dost dál.
Cyrilov je čtvrť unikátní svou polohou na hranicích Prahy a Šestajovic, která zde prochází přímo 

ulicí Holekovou; jedná se o severovýchodní část Klánovic a jihovýchodní část Šestajovic. Hledejte 
tu hlavně chaty a domky; příliš to tady neznám, ale větší zajímavost, než onu hraniční ulici bych 
nečekal.  Doprava  sem  je  zajištěna  městskou  linkou  261 na  konečnou  zastávku  Klánovice a 
příměstskou 303 se zastávkou Šestajovice,,Pražská. Přilehlá severovýchodní část Klánovického lesa 
nesoucí také jméno Cyrilov chrání, stejně jako výše zmíněné dvě,  přírodní rezervace Klánovický  
les a na pomezí této a Vidrholce - severně od železniční trati - se nachází největší zajímavost celého 
lesního celku: Na území dnešního Klánovického lesa totiž v minulosti stálo několik vesnic, z nichž 
všechny zanikly  za  třicetileté  války  a  zbylo  po  nich  několik  rybníků,  zrušených  až  při  stavbě 
železniční trati Olomouc - Praha; nejvíc se toho dochovalo ze vsi Žák nacházevší se severně od trati 
a  červené  značky,  přibližně  ve  ¾  cesty  od  železniční  zastávky  ke  hranici  Prahy;  ke  sporým 
pozůstatkům vesnice vás přivede naučná stezka. Dnes je sice kvůli železniční trati oblast severně od 
ní přiřazována k Cyrilovu, ale ve skutečnosti se ještě jedná o Vidrholec i s jeho typickými kolmými 
cestami; na území Cyrilova tato pravidelnost místy není a třeba žlutá značka vede šikmo nejkratší 
cestou od Nových Jiren ke Kolodějskému Zálesí. Kromě železniční zastávky Klánovice je skvělým 
východištěm do lesa Cyrilov i autobusová zastávka Klánovice a výhodná je i zastávka Smržovská.

Újezd nad Lesy je rozlehlá čtvrť na okraji Prahy při silnici na Kolín, jejíž průtah je zde poněkud 
nepříjemný.  V  jeho  centru  je  křižovatka  ulic  Starokolínské,  Novosibřinské,  Staroújezdské  a 
Novoklánovické (silnic Praha - Kolín a Koloděje - Klánovice); zde se nachází centrální autobusová 
zastávka Újezd nad Lesy (a Hulická, jež ji doplňuje) s tradiční hlavní orientací na metro B (nejprve 
ke stanici Palmovka - linkou 109 -, později Černý Most - linkou 250 a trošku delší ,,klánovickou“ 
261); linka 109 však byla nedávno Újezdu vzata a nahrazena prodlouženou  163 k metru A Depo 
Hostivař,  čímž  byla  místním  nabídnuta  větší  variačnost,  a  jistým  nezanedbatelně  významným 
doplňkem, zvláště při zohlednění dopravních problémů na silnici do centra města v pracovní dny, je 
i  železniční trať na Kolín se zastávkou Pha-Klánovice, kam z Újezda jezdí  linka 251, jež dříve 
jezdila na Sídl. Rohožník i do Kolodějů, v současnosti je však vylepšena tím, že jí byla ponechána 
jen větev na Rohožník a spojení Kolodějů s klánovickou žel. zastávkou zajišťuje linka 303; pro 
spojení Blatova (západní části Újezda) k vlaku byla zřízena midibusová linka 260. Linky 163 a 250 
projíždějí  celým Újezdem po hlavní  ose,  251 se  k  nim připojuje  v  centru a  všechny končí  na 
zastávce Sídliště Rohožník na východním konci Újezda nad Lesy. Újezd leží v těsném sousedství 
Klánovického lesa a jeho severní část je zahrnuta do přírodního parku Klánovice - Čihadla.

V Újezdě nevím o nějaké  větší  zajímavosti,  avšak zastávka  Sídliště  Rohožník je  výhodným 
východištěm nejen  do  Klánovického  lesa,  ale  také  na  červenou  značku  směrem na  Škvorec  a 
Říčany; dostanete se na ni  tak,  že  půjdete  z obratiště pěšinkou lesem do ulice Žherské,  tou na 
okrajovou Žehušickou a kousek napravo zpevněnou pěšinou přes pole do nové zástavby (patřící ke 
Květnici), za níž narazíte na silnici, již zrovna tady červená opouští směřujíc k Dobročovicím.

Třeboradice jsou vesnice na samém severním okraji Prahy, jejímž centrem je působivá náves s 
rybníčkem a kostelem, nesoucí jméno  Slaviborské náměstí.  Dlouhá léta sem jezdila autobusová 
linka 166, vždy z nějakého logického místa - U Kříže, Českomoravské, Palmovky; před pár lety 
však byla zrušena a nedivil bych se, kdyby ani většina zdejších obyvatel nedokázala vyjmenovat 
všechny linky, které jim sem jezdily, protože se to stačilo několikrát změnit. Dnes se má věc tak, že 
sem jezdí městská linka 110 a příměstská 351, obě od stanice metra C Letňany a tyto dvě podivně 
doplňuje midibusová linka 295, jež sice jezdí kolem stanice Letňany, ale nezajíždí k ní a s metrem 
se potkává až na Střížkově, takže je její význam pro takovouto okrajovou čtvrť pochybný;  přitom 
těsně před Třeboradicemi, na zastávce Sídliště Čakovice, končí dálková tangenciální linka 195, jež 
by se  sem dala  levně  prodloužit  (třeba  jenom část  spojů),  110 výrazně  zkrátit  (pochybná  295 
naprosto přehodnotit) a 351 vést kratší cestou kolem teplárny, což by bylo pro tuto příměstskou 
linku vhodné zkrácení;  asi  hlavní  důvod,  proč se  tak  nestane,  je,  že  dopravní  podnik  se  brání 
sloučení výstupní a nástupní zastávky a současné řešení, kdy jsou obě bezprostředně za sebou, je 
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kvůli  jejich  délce  nepoužitelné  pro  kloubové  autobusy.  Již  zmíněná  teplárna,  dodávající  teplo 
širokému okolí,  stojí západně od samotné vsi  a je obsluhována prodlouženými spoji té městské 
linky, jež zrovna jezdí do Třeboradic; v případě mého návrhu by pro její obsluhu stačila 351 vedená 
kolem ní, případná potřeba spojení do centra Třeboradic by musela být řešena přestupem.

Jádro  Třeboradic  rozhodně  stojí  za  návštěvu  -  Slaviborskému  náměstí s  obdélníkovým 
rybníčkem dominuje zbarokizovaný kostel Nanebevzetí P. Marie, původně gotický z 1.pol.14.stol. 
a přestavěný ve 3.čtvrt.18.stol., samostatně stojící zvonice je ze 17.stol.; přímo u něj jsou výstupní a 
nástupní zastávky Třeboradice, zastávka autobusů na Hovorčovice a k teplárně se nachází severně 
od  náměstí.  Do  Třeboradic  se  pěšky nejlépe  dojde  z  Čakovic,  v  nichž  u  zámku  vstoupíte  do 
zámeckého  parku,  vyjdete  z  něj  v  severovýchodním  rohu  a  dál  už  budete  pokračovat  po 
Schoellerově ulici  seznávajíce,  že obě čtvrti  už jsou vlastně skoro stavebně propojeny. Dál pak 
můžete jít třeba na sever - při Schoellerově ulici k přejezdu sice není chodník, ale na křižovatce za 
tratí už začíná a vede podél silnice do Hovorčovic, odkud můžete pokračovat například příjemnou 
alejí  a  parkem k  zámku  v  Měšicích;  z  téže  křižovatky  za  tratí  vychází  vlevo  pěkná  cesta  na 
Březiněves. Hezká je také cesta do Třeboradic z Miškovic.

Zámek  Ctěnice byl  postaven ve 2.pol.18.stol.  na místě tvrze připomínané k r.1235. Stojí  na 
samotě z většiny obklopené polem, za ním (na východní straně) je na Ctěnickém potoce rybník a za 
ním Vinořský háj, s nímž na jihu sousedí Vinoř, která je čtvrtí nejbližší ke Ctěnici. Dnes je v zámku 
museum kočárů.  Na Ctěnici  -  stejnojmennou autobusovou zastávku nacházející  se  nedaleko od 
vstupu do zámku - jezdí  linka 302 od stanice metra C Letňany. Dojít pěšky se sem dá po silnici 
třeba ze Kbel, špatná není cesta z Vinoře, kde je většinu délky chodník; u zámku však také končí 
odbočka žluté značky přicházející po cestě podél zdi zámecké zahrady z rozcestí, kam lze přijít 
Vinořským hájem, nebo od Přezletic a Veleně; než chodit po odbočce tam a zpátky je lepší ji využít 
jen v jednom směru a odjet (přijet) autobusem, nebo jít kousek po silnici.

Jádrem historické  Vinoře je  Vinořské náměstí v její  jihozápadní části,  přičemž zástavba této 
čtvrti  sahá až  k severovýchodní  hranici  Prahy,  za  níž  se  zde nacházejí  Přezletice,  Podolanka a 
kousek dál také  Jenštejn. Vinoř je doložena k r.1088, v jejím okolí se však nacházejí památky na 
mnohem staší osídlení.

Centrální  vinořskou autobusovou zastávkou  je  Vinořský hřbitov,  obratiště  Vinoř je  až  v  její 
severovýchodní části,  jezdí sem  linky od stanice metra C Letňany a  příměstskou linkou 375 se 
můžete dostat i  na  metro B Českomoravská;  mětská linka 259 je vnímána spíš jako posila této 
příměstské linky.

Nejzajímavějším  objektem  ve  Vinoři  je  zámek,  viditelný  i  při  příjezdu  od  centra  Prahy, 
postavený v l.1719-24 v barokním slohu F. M. Kaňkou na místě středověké tvrze; přestavěn byl v 
l.1919-20, dnes je bohužel nepřístupný, v užívání ministerstva vnitra - můžete se na něj tak podívat 
jenom od brány.  Od zámku se dá projít  (zřejmě)  bývalým hospodářským areálem na  Vinořské 
náměstí,  krásné  to  centrum této  čtvrti,  jemuž  vévodí  kostel  Povýšení  sv.  Kříže,  jehož  dnešní 
podoba je barokní z 18. století, ale pochází ze století 12. Od něj můžete jít uličkou Urbanickou na 
zajímavou  ulici V podskalí, kudy vede i prodloužená  žlutá značka vedoucí  Vinořským parkem a 
Satalickou bažantnicí do Satalic; uličkou V podskalí se spolu s ní vrátíte na hlavní - Živanickou (po 
ní sem lze přijít z náměstí zkratkou) -, již přejdete a kolem rybníka vstoupíte do Vinořského parku 
chráněného jako přírodní rezervace. Jedná se o zámecký park, dnes poněkud zpustlý, ale nabízející 
přesto příjemné a velmi zajímavé prostředí; po cestě k Satalicím vás jím provede ona zmíněná žlutá, 
avšak nezajímavé jistě nebude ani projít se jeho skrytějšími zákoutími. To asi nejzajímavější se 
ovšem nachází  kousek od okraje vinořské zástavby -  u druhého rybníka,  kde je  archeologická 
památka, jež v návštěvnících vždy vyvolávala otázky, o co se vlastně jedná; mám pocit, že dnes 
zde je i tabulka naučné stezky, takže místo navštivte a nebudete-li si jisti, co si prohlížíte, napoví 
vám její text. Z Vinoře je vůbec nejlepší vycházet po značených trasách - obě zdejší značky vedou 
od zastávky  Vinořský hřbitov:  žlutou na Satalice už jsme zmínili;  na druhou stranu vede žlutá 
Vinořským hájem na odbočku k  zámku Ctěnice, po níž můžete jít  k němu, nebo pokračovat po 
samotné žluté do Přezletic;  červená z Vinoře vede podél Vinořského potoka s  rybníky na Jenštejn, 
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kde můžete obdivovat zříceninu hradu.
Běchovice jsou spíše menší čtvrť na silnici Českobrodské a u železniční trati v tomtéž směru (na 

Kolín); nádraží se ovšem nachází východně od vlastních Běchovic, a proto jsou tyto obsluhovány 
autobusy, a to orientovanými ke stanici  metra B Černý Most (250 a 261);  linka 109 na Palmovku 
sem jezdí již jen v poměrně dlouhém intervalu ve špičkách pracovních dnů, ale  zato sem byla 
prodloužena  linka 163 k metru A Depo Hostivař.  U Běchovic došlo v červnu 1848 ke střetům 
revolucionářů jdoucích na pomoc Praze s  císařskými  husary.  Severně od nich je  rozlehlý areál 
výzkumných ústavů silnoproudé elektrotechniky a energetiky.

V centru Běchovic je Sad běžců s pomníkem připomínajícím silniční běžecký závod Běchovice - 
Praha a zvoničkou. Prochází tudy červená turistická značka z Klánovic na Koloděje.

Koloděje leží na konci Prahy 9 a jsou známé hlavně díky zdejšímu zámku. Jedná se o klidnou 
čtvrť,  kam,  když  pojedete  na  stejnojmennou  autobusovou  zastávku  s  obratištěm,  přijedete  ke 
kostelu Povýšení sv. Kříže, kolem nějž vede  alej k zámku začínající až v sousední  Sibřině. Jezdí 
sem hlavně linky 111 a 329 od stanice metra A Skalka a také 303 od metra B Černý Most.

Tou  nejvýznamnější  památkou  v  Kolodějích  je  rozhodně  již  zmíněný  nádherný  zámek, 
postavený kolem roku 1710 na místě někdejší tvrze, zničené za třicetileté války. K zámku přiléhá 
obora, jíž protéká říčka Rokytka; protože se zámek po 2. světové válce stal letním sídlem předsedy 
vlády, jsou on i obora nepřístupné; nemohlo tomu tak ale být vždy, protože podle všech map se v 
oboře nachází hřiště. V nedávné době prý zámek dostali zpět původní majitelé, a tak by se snad 
mohlo aspoň něco změnit - třeba by mohla být zpřístupněna obora, do níž bych se sám rád podíval. 
Potom by byla velmi pěkná cesta tudy do Hájku, ale také by si člověk mohl oborou zkrátit a zpestřit 
cestu po červené vedoucí na Běchovice v těchto místech po silnici. Kostel Povýšení sv. Kříže je z 
r.1806 a vede kolem něj červená na druhou stranu - ke sv. Markétě a přes Královice do Uhříněvsi.

Nerozepsaná hesla: Bažantnice; Červený mlýn; Jahodnice; Placina; Nová Sibřina

pohled alejí na kolodějský zámek (0)
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(1)  (2) 

(3)  (4) 

(5)  (6) 

(7)  (8) 
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(9)  (10) 

(11)  (12) 

(13)  (14) 

(15)  (16) 
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(17)  (18) 

(19)  (20) 

(21)  (22) 

(23)  (24) 
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(25)  (26) 

(27)  (28) 

(29)  (30) 

(1) - Klíčov - vila
(2) - Satalice - kostelík sv. Anny
(3) - alej ze Satalické bažantnice do Vinořského parku
(4) - archeologické naleziště u Vinoře
(5) - Vinoř - náměstí s kostelem Povýšení sv. Kříže
(6) - zámek Ctěnice
(7) - cesta mezi Březiněvsí a Třeboradicemi (nalevo Hovorčovice)
(8) - Koloděje - kostel Povýšení sv. Kříže
(9) - Vinoř - zámek
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(10) - Letňany - náves s kapličkou sv. Kříže
(11) - Čakovice - kostel sv. Remigia
(12) - Čakovice - zámek
(13) - Kyje - kostel sv. Bartoloměje
(14) - Dolní Počernice se starou radnicí
(15) - Prosek - kostel sv. Václava
(16) - Rokytka nad Kyjemi
(17) - Vinoř - náměstí s kostelem Povýšení sv. Kříže
(18) - Třeboradice - Slaviborské náměstí s kostelem Nanebevzetí P. Marie
(19) - Čakovice - kostel sv. Remigia
(20) - přistávající letadlo u kbelského letiště
(21) - Hloubětín - kostel sv. Jiří
(22) - Hloubětín - zámeček
(23) - Chvaly se zámeckým kostelem sv. Ludmily
(24) - Svépravice - kaplička
(25) - Čertousy - zámek
(26) - Čertousy - bývalý dvůr pražské university
(27) - Horní Počernice - kaplička na Křovinově náměstí
(28) - Miškovice - zvonička a křížek na návsi
(29) - Střížkov - kaplička
(30) - Klánovice - kostel Nanebevzetí P. Marie

Praha 10
10. městský obvod zahrnuje  jihovýchodní  část  Prahy.  Jeho centrem jsou Vršovice a sousedy 

Prahy 2, 3, 4 a 9. Území Prahy 10 je spíše rovinatější a formují je hlavně 4 významné vodní toky - 
Botič,  Rokytka,  Říčanský potok (též zvaný Říčanka) a  Pitkovický potok; první dva jmenované se 
vlévají do Vltavy, Říčanský p. do Rokytky a Pitkovický p. do Botiče. Okolí těchto říček chrání 4 
přírodní parky,  ležící  aspoň částečně na území tohoto obvodu -  Hostivař -  Záběhlice (Botič od 
Petrovic po Záběhlice, včetně Hostivařské přehrady ležící v údolí pod Petrovicemi), Botič - Milíčov 
(Botič a Pitkovický p. od hranic Prahy po Petrovice),  Říčanka (na Říčance od Uhříněvsi po přír. 
památku Litožnice) a Rokytka (Rokytka od hranice Prahy ke kolodějské oboře).

Na území Prahy 10 zasahuje jen jedna trasa metra, a sice ta s označením A, a to jen svou malou 
částí; většina obvodu je obsluhována autobusy orientovanými k ní, či ke konečné trasy C Háje; do 
Hostivaře jezdí tramvaj a územím tohoto obvodu prochází také hlavní železniční trať na Benešov.

Hlavním východištěm turistických  značených  tras  na  Praze  10  je  Uhříněves,  kde  u  nádraží 
začínají červená, modrá a zelená - červená i modrá jdou do Klánovic, první řečená přes Královice, 
Koloděje  a  Běchovice,  druhá  pak  delší  cestou  přes  Dubeč  a  Xaverovským  hájem,  zelená  jde 
přírodním parkem Botič - Milíčov přes Pitkovice a Křeslice do Milíčovského háje, aby skončila v 
Kateřinkách; u Botiče se zmíněná zelená setkává s červenou vedoucí podél Botiče z Hostivaře, kde 
začíná na zastávce Hostivařská, kolem Hostivařské přehrady a přes Křeslice do Průhonic, odkud 
pokračuje dál k jihu.

Vršovice kdysi vznikly  nad Botičem, v místech, kde je dnes  ulice Rostovská a její odbočky; 
jejich starým centrem je Vršovické náměstí s kostelem sv. Mikuláše. Na opačné straně Botiče stojí 
nedaleko  starého  centra  železniční  stanice.  Za  moderní  centrum  Vršovic  lze  označit  náměstí 
Svatopluka  Čecha a  jeho  okolí.  Čechovo  náměstí  je  velmi  strmé  prostranství,  dost  možná 
nejstrmější  náměstí  v  Praze;  rozlehlému  a  příjemně  upravenému  prostoru  dominuje 
funkcionalistický, avšak velmi zajímavý, kostel sv. Václava. Většina území Vršovic je zastavěna, 
ale z mětských chodníků můžete odejít třeba do sousedních  Havlíčkových sadů (viz Vinohrady - 
Praha 2), nebo do Heroldových sadů přímo nad Vršovickým náměstím.

Vršovice jsou obsluhovány pouze povrchovou dopravou, a o to větší je význam zdejšího nádraží 
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pro lidi žijící v jeho dosahu, neboť z něj jezdí poměrně často a velmi rychle vlaky tunelem na hlavní 
nádraží;  pro  obsluhu  Vršovic  jsou  jinak  stěžejní  tramvajové  tratě,  z  nichž  první  vede  ulicemi 
Francouzskou a Moskevskou přes Vršovické náměstí na ulici Vršovickou, po níž je vedena ta druhá 
- obě se spojují na zastávce Koh-i-noor ležící kousek pod nám. S. Čecha. Na Čechově náměstí je 
spojkou ulicí Minskou vytvořeno  tramvajové obratiště, další se pak nachází na východním konci 
Vršovické  ulice  -  na  Kubánském  náměstí.  Oblast  Vršovic,  kam  nevedou  tramvajové  koleje, 
obsluhuje síť  autobusových linek. Do této, nepříliš dobře dopravně dostupné oblasti, byl umístěn 
nový justiční palác - stojí u zastávky Na Míčánkách. Tramvajovou zastávkou v historickém centru 
Vršovic je Vršovické náměstí, v moderním centru jsou zastávky Čechovo náměstí a Koh-i-nor, již 
lze považovat za ústřední a je také přestupním uzlem; v sousedství těchto dvou je konečná linky 106 
Kavkazská řešená umístěním výstupní a nástupní zastávky za sebou na jednosměrně projížděné 
ulici; stejného typu je i druhá autobusová konečná ve Vršovicích - Tolstého využívaná linkou 101. 
Klíčovou vršovickou  linkou MHD je  22 jezdící  přes  Vršovické  nám.  i  Koh-i-noor  a  dále  přes 
Kubánské  nám.  na  Hostivař;  tato  vytváří  hlavní  orientaci  Vršovic  na  všechny  tři  trasy  metra, 
přičemž na A navazuje na Náměstí Míru, na C na stanici I. P. Pavlova a na B na Karlově náměstí, ve 
všech  těchto  relacích  ji  posiluje  linka  4  začínající  na  Čechově  náměstí.  Nejvíce  zdejších 
autobusových linek jezdí ke stanici metra A Želivského, ale vyjma 101 se jedná o linky dálkového 
charakteru, takže zajišťují různé alternativní vazby spíše než rychlé spojení s centrem.

Ve Vršovicích stojí za vidění hlavně Vršovické náměstí, v jehož středu stojí kostel sv. Mikuláše 
a nad ním zámeček; jsou tu také moderní sokolovna a husitský kostel, v okolí náměstí navíc můžete 
narazit na pozůstatky staré zástavby. Druhým místem, jež by každý Pražan měl ve Vršovicích znát, 
je  náměstí Svatopluka Čecha s  kostelem sv. Václava. Navštívivše tato dvě místa byste se ještě 
měli podívat na hřbitov s kapličkou, nacházející se u ulice Bohdalecké, zastávky Vršovický hřbitov 
(dříve Svahová); od Koh-i-nooru se k němu jde přes dlouhý  železniční nadjezd, z něhož můžete 
shlížet na koleje, z nichž většina bohužel není moc používána.

Vesnice Strašnice byly dvě - Strašnice Staré a Nové. Ze Starých Strašnic nezbylo snad vůbec nic 
- nacházely se  v místech dnešní stanice metra A Strašnická; dnešní ulice Starostrašnická není v 
místech jejich centra, ale cesty od návsi na sever, většinou mimo ves. Nové Strašnice se stály podél 
dnešní  uličky Novostrašnické (té její části od Úvalské na východ); z nich se dochovalo poněkud 
více,  včetně kapličky stojící  přibližně uprostřed jejich osy.  Strašnice jsou obsluhovány  trasou A 
metra se  stanicemi  Strašnická,  Skalka a  Depo  Hostivař (to  je  na  pomezí  Strašnic,  Malešic  a 
Hostivaře) a na ni navazující dopravou; centrální stanicí Starých Strašnic je  Strašnická, k Novým 
Strašnicím jsou nejblíže na jihu zastávky V Rybníčkách a Dobročovická, na severu Nové Strašnice, 
Limuzská a Černokostelecká. Autobusové stanoviště na Skalce bývalo významné i pro příměstskou 
dopravu, ale dnes tam jezdí jen jedna příměstská linka, odtatní byly po vybudovány této stanice 
zkráceny na Depo Hostivař a většina z nich potom přeložena na Háje. V úseku trasy metra A Skalka 
- Depo Hostivař jezdí jen polovina spojů, ale stojí za projetí,  protože metro zde v pravidelném 
provozu jezdí po povrchu přes kolejové rozvětvení při depu. V průmyslovém areálu v okolí depa 
metra A jsou také garáže dopravního podniku a  ústřední dílny pro opravu tramvají, u nichž končí 
tramvajová trať a linka 7. U ulice Starostrašnické je tramvajová vozovna. Strašnicemi prochází také 
železniční trať na Benešov, na níž je zde železniční zastávka Pha-Strašnice zast.; toto rozlišení má 
protože na jižním okraji Strašnic se nachází ještě  nákladové nádraží Strašnice,  a to západně od 
seřaďovacího  nádraží  Vršovice.  Dopravní  uzel  u  železniční  zastávky  je  doplněn  o  tramvajové 
obratiště Radošovická,  přičemž  zastávka  s  tímto  názvem je  v  obratišti  a  slouží  jako  nástupní, 
zatímco konečnou pro zde se otáčející linky je Nádraží Strašnice; obratiště je také při již zmíněné 
zastávce Černokostelecká.

Z historických Starých Strašnic tedy asi nic nezůstalo, ale nedaleko stanice Strašnická - v ulici 
Vilové - můžete vidět zdejší Betlémskou kapli a snad také ve Vilové (možná v Mrštíkově, nejsem 
si zcela jist) je opravdu nádherná vila nabízející i prohlídky s průvodcem. Jedno z lokálních center 
vzniklo také  poblíž železniční zastávky, kde při křižovatce ulic Ke Strašnické a Kolovratské stojí 
moderní  kostel  Neposkvrněného  početí  P.  Marie dostupný  nejen  z  přilehlé  zastávky  Nádr. 
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Strašnice, ale příjemně také od stanice metra Strašnická.  Nové Strašnice, byť v nepříliš lákavém 
okolí, také doporučuji k návštěvě; nejzajímavější je tady kaplička, jejíž poloha je zmíněna už výše. 
Z konce ulice Novostrašnické můžete podejít železniční trať a dát se doprava (snad to jde i doleva) 
podél ní k ulici Rabakovské, po níž buď vlevo k lesoparku a jím do Hostivaře, či na Triangl (o něm 
u  Hostivaře),  nebo  (Rabakovskou)  vpravo  úzkým  podjezdem  a  buď  na  metro  Skalka,  nebo 
Přetluckou opět na Triangl.

Centrem starých  Malešic je  Malešické náměstí se  stejnojennou autobusovou zastávkou, odkud 
jezdí  místní linka na metro A Želivského, a hlavně  dálkové tangenciálky na  metro A Skalka,  B 
Vysočanská a  tramvaj Spojovací. Jihozápadně od starých Malešic vyrostlo  sídliště, jež má hlavní 
orientaci  na  Želivského a  jezdí  tam také  dříve  radiální  dálková,  dnes  nepěkně  zderivovaná  na 
místní, 133 odtud jezdí rovnou do centra Prahy - na Florenc. U Malešic je nákladové nádraží, jež by 
snad mělo v budoucnu sloužit  i  pro osobní dopravu;  na něm se trať větví a na jihu lze jet  do 
Vršovic, na odstavné nádraží Praha jih a do Hostivaře, zatímco na severu do Libně, Běchovic a také 
po odbočce na nákladové nádraží Žižkov. Ta vede podél ulice Pod Táborem po poutavém viaduktu.

Přímo na Malešickém náměstí stojí kaplička. Podle názvu jedné z ulic snad v Malešicích bývala 
i  tvrz, nevím však, lze-li tu po ní najít nějaký pozůstatek. U zastávky Rektorská můžete kromě 
domova důchodců vidět i evangelický kostel. Asi nejzajímavější je potom zámeček stojící při ulici 
Pod Táborem; přilehlý park je  botanickou zahradou udržovanou zde sídlícím SOU botanickým. 
Odpočinek od ulic města nabízí poměrně rozlehlý Malešický park, ale také lesopark jižně od trati  
na žižkovské nákladové nádraží (přijít se k němu dá od malešického domova důchodců, Malešické 
ulice či jarovské ulice Osikové). Cesta po ulici Pod Táborem není příliš příjemná, ale nachází se u 
ní zmíněný zámeček s botanickou zahradou, takže u příležitosti cesty k němu se můžete z blízka 
podívat na viadukt a využít také zajímavý průchod jím do ulice Vydrovy.

Záběhlice vznikly  v údolí Botiče, chráněném přírodním parkem Hostivař - Záběhlice, a jejich 
nejstarší  část  můžeme  hledat  v  okolí  Záběhlické  ulice  přibližně  mezi  zámkem a  zastávkou  V 
Korytech; jsou připomínány k r.1088. U jihozápadního okraje starých Záběhlic je Hamerský rybník, 
na jehož břehu stojí zajímavý kostel Narození P. Marie. Na ostrůvku v rybníce kdysi bývala tvrz, z 
níž se dodnes téměř nic nedochovalo. V historickém centru Záběhlic je zastávka  U lípy, dnešní 
centrum je pak spíš u zastávky  V Korytech, od níž lze dnes projít zkratkou na ulici K prádelně, 
takže je to z ní nejblíž k Hamerskému rybníku. Záběhlice mají hlavní orientaci ke stanici metra A 
Strašnická, již zajišťují linky 224 (U lípy) a 188 (V Korytech).

V Záběhlicích jsou zajímavé i staré chaloupky, ale těmi největšími zajímavostmi jsou zámek z 
kon.17.stol., jehož současná podoba je novorenesanční z kon.19.stol., a kostel Narození P. Marie u 
Hamerského  rybníka,  postavený  v  románském  slohu  ve  12.  století  a  později  upravovaný.  K 
Hamerskému rybníku to není daleko nejen ze zastávky V Korytech, ale také z tramvajové smyčky 
Spořilov. Ze Záběhlic se nechá příjemně jít proti proudu Botiče, kudy vede cesta značená inverzní 
zelenou (okraje  zelené,  prostřední  pruh bílý).  Dobrá je rovněž cesta  do Záběhlic  přes Zahradní 
Město, kam můžete přijít třeba od Vršovic zahrádkářskou osadou Na Slatinách (z Vršovic tam vede 
ulice Nad Vršovskou horou, podchodem pod tratí a Jižní spojkou odtud přijdete na ulici Jesenickou, 
ale také to můžete vzít západní cestou kolem plotu odstavného nádraží Praha jih). Když to vezmete 
z ulice U záběhlického zámku jižním směrem, dostanete se pro změnu na Chodov.

Zahradní  Město vyrostlo  jižně,  východně  a  západně  od  zdejšího  hlavního  náměstí  Mezi 
zahrádkami, na němž bývalo i tramvajové obratiště; dnes je u něj sjezd z Jižní spojky, ale Zahradní 
Město je, jak napovídá už jeho název, čtvrť příjemná, a to i pokud jde o názvy ulic podle různých 
rostlin. Zahradní Město však bylo bohužel zvětšeno o ne zrovna architektonicky hodnotné sídliště, 
jež zaplnilo celé území okolo původního Zahradního Města mezi Jižní spojkou, Záběhlicemi, Práči 
a ulicí Švehlovou. Centrální zastávka Zahradního Města se jmenuje Zahradní Město a staví na ní 
tramvajové linky 22 a 26 a  linky autobusové k nedalekému metru A Skalka; zbytek Zahradního 
Města  je  obsluhován  zejména  autobusovými  linkami.  Určitě  není  od  věci  projít  se  původním 
Zahradním Městem; na jižním okraji  Zahradního Města  je  zámeček Práče,  vzniklý přestavbou 
tvrze poprvé připomínané k r.1407, jehož dnešní podoba je z r.1910; stojí  v blízkosti  Botiče,  v 
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přírodním parku Hostivař - Záběhlice.  Botič a jeho nejbližší  okolí  zde kromě přírodního parku 
chrání i přírodní památka Meandry Botiče.

Stará  Hostivař se rozkládá  nad říčkou Botičem,  v okolí kostela Stětí sv. Jana Křtitele, jejím 
moderním centrem je nepříliš zajímavé  Hostivařské náměstí a dopravním centrem tramvajová a 
autobusová  zastávka  Nádraží  Hostivař pod  stanicí  na  železnici  Praha  -  Benešov.  Na  Nádraží 
Hostivař je hluboko pod úrovní povrchu skutečně prostorné tramvajové obratiště, které je jistě také 
dopravní zajímavostí.  V centru Hostivaře je  autobusová zastávka Hostivařské náměstí, kde staví 
linky na  metro A Skalka a  C Opatov. Botič v Hostivaři je chráněn  přírodním parkem Hostivař -  
Záběhlice a přírodní památkou Meandry Botiče.

Stará Hostivař je chráněna jako památková zóna lidové architektury. V jejím středu stojí krásný 
pův. románský hřbitovní kostel Stětí sv. Jana Křtitele s dřevěnou zvonicí. Významný je statek na 
jihozápadním okraji staré Hostivaře -  Toulcův dvůr, v němž je ekologické centrum. Podél Botiče 
Hostivaří vede inverzní zelená značka začínající u Hamerského rybníka v Záběhlicích a končící na 
ulici U břehu, po níž dál podél Botiče pokračuje  červená turistická značka začínající na zastávce 
Hostivařská; tato vede k  Hostivařské přehradě a dál podél ní do Petrovic; hráz přehrady je 16 m 
vysoká a 110 m dlouhá, celá vodní nádrž má plochu hladiny 53 ha, největší hloubku 12 m a délku 
vzdutí 4 km. Na obou stranách od přehrady je rozlehlý lesopark, jenž nabízí spoustu možností na 
různé procházky. Severně od vlastní Hostivaře se rozkládá veliká průmyslová zóna, západně od ní 
se však nacházejí také zajímavé přírodní lokality: v každé mapě snadno uzříte lesopark mezi ulicí 
Rabakovskou a železniční tratí,  navštívit  je však vhodné oblast  uvnitř  trojúhelníku vytvořeného 
větvemi železniční křižovatky - v dávnějsí minulosti jsem slyšel něco o tom, že se uvažuje o jeho 
ochraně, takže je tu už možná přírodní památka - tomuto místu se říká Triangl a nechá se sem přijít 
buď od zmíněného lesoparku (tam dojdete buď z Hostivaře, nebo od ulice Rabakovské), z ulice 
Dolínecké, nebo z místa, kde se ulice Přetlucká stáčí do pravého úhlu.

Dubeč je  celkem  velká  čtvrť  rozkládající  se  podél  Říčanského  potoka,  částečně  sama  v 
přírodním parku Říčanka. Dnes k Dubči patří i  Lázeňka a  Dubeček, samotná Dubeč se nachází v 
severovýchodní části tohoto celku. Dubeč je velmi dobře dopravně obsloužena, což určitě nebude 
náhoda, ale zásluha někoho schopného z této čtvrti. Na zastávce  Dubeč dříve končila linka 228, 
zatímco 229 pokračovala do Kolodějů a 329 ještě dál; po prodloužení metra A na Depo Hostivař 
byly tyto dvě k této stanici zkráceny, ale po jisté době byla 228 zrušena a do Dubče prodloužena 
linka 111, do té doby končící v Dolních Měcholupech; ta na rozdíl od 228 jezdí na metro A Skalka; 
od tohoto opatření netrvalo dlouho a ROPID sám zrušil 229, její spoje převedl na 111, jež byla 
samozřejmě prodloužena do Kolodějů a  příměstská 329 byla převedena do trasy 111 na Skalku. 
Kromě těchto linek jezdí  Dobčí  také  linka 240,  jež  projíždí  téměř celou čtvrtí,  ale  nejede přes 
zastávku Dubeč, takže pro návštěvu centra musíte vystoupit na zastávce  Škola Dubeč; tato linka 
zavedla spojení z Dubče na metra B Černý Most a C Háje.

V blízkosti Dubče jsou přírodní památky Rohožník - Lom v Dubči a Litožnice; přes první z nich 
vede naučná stezka, po níž můžete jít z Dubečku do centrální Dubče; Litožnice chrání 3 rybníky na 
Říčanském potoce a přilehlý  les západně od Dubče, můžete se do ní podívat třeba místo cesty ke 
běchovickému nádraží po modré jdoucí po silnici s tím, že je to sice poněkud delší, ale návštěva 
Litožnice rozhodně drobnou zacházku stojí; přichází se k ní buď po cestě odbočující ze silnice z 
Dubče na Koloděje, nebo ze silnice k Nové Dubčí, po níž vede již zmíněná modrá (tudy dojdete 
rovnou ke hrázi  posledního rybníka).  V Dubči  tedy hledejte  hlavně přírodní zajímavosti,  kostel 
najdete až na Dubečku, o němž budeme psát níže. Vyjít odtud se však kromě zmíněných přírodních 
památek a  modré na Xaverovský háj nechá i jinam: po modré na opačnou stranu - na Podlesek a 
Uhříněves; severovýchodním směrem do chatové osady  Slatiny a odtud do  Dolních Počernic; po 
silničce na Netluky, nebo Královice.

Dubeček je západní část  Dubče; v jeho centru - na  Lipovém náměstí - stojí původně gotický 
kostel  sv.  Petra,  jehož  dnešní  novogotická  podoba  je  z  r.1867.  Doprava  na  Dubeček  -  na 
stejnojmennou  zastávku -  je  stejná  jako  do  vlastní  Dubče  -  linkou  111  od  metra  A Skalka, 
doplněnou o příměstskou 329, a 240 od metra C Háje a metra B Černý Most. Nejpříjemnější pěší 
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cesta odtud je po stezce kolem přír. památky Rohožník do vlastní Dubče.
Podlesek leží jižně od Dubče,  pod Podleským rybníkem, kde už od středovku stojí  Podleský 

mlýn. Dnes je tento mlýn bohužel značně zpustlý, ale Podlesek přesto stojí za návštěvu; Podleský 
rybník je největším rybníkem na Říčanském potoce a patří do přírodního parku Říčanka. Nejblíž to 
sem je z autobusové zastávky Dubeč, odkud na Podlesek vede modrá turistická značka. Dále odtud 
můžete  jít  po  modré  na  druhou  stranu  -  podél  rybníka  směrem  na  Uhříněves -  a  také  po 
neznačených cestách - od Dubečku, na Hájek a na Netluky.

Dolní  Měcholupy jsou městská  část  ležící  na Kutnohorské  silnici,  na  polohu jejíhož  centra 
upozorňuje název uličky  Na návsi, jejž nesla i zdejší centrální autobusová zastávka; dnes se tato 
poměrně  logicky  jmenuje  Dolní  Měcholupy,  kterýžto  název  získala  po  zrušení  zastávek  ve 
stejnojmenném  obratišti,  kam  v  dřívějších  dobách  zajížděly  linky  na  Horní  Měcholupy  (ještě 
předtím zde byly ukončeny), pak tam znovu končila zkrácená linka 111 a po jejím prodloužení do 
Dubče tam už pouze zajížděla, což je ovšem v případě linky zastavující na sotva 100 m vzdálené 
zastávce K Dubečku holý nesmysl, takže bylo obratiště nakonec opuštěno a jeho jméno mohlo přejít 
na skutečnou centrální zastávku. Dolní Měcholupy mají hlavní orientaci  na  metro A Skalka, na 
Depo Hostivař na téže trase dnes jezdí podstatně méně spojů než v době jeho otevření; na zastávce 
K Dubečku také staví linka 240 na metra C Háje a B Černý Most.

Na návsi, zrušněné procházející hlavní ulicí, stojí kaplička, severně od ní pak základní škola. 
Dolní Měcholupy stojí za návštěvu, ale dostat se sem aspoň s tím, že tu začnete, či skončíte, je s 
požadavkem na jistou příjemnost  komplikované;  nejklidněji  působí  ulice  Dolnoměcholupská do 
Hostivaře, ústící však do Průmyslové zóny, a snesitelná je i cesta po silničce na Dubeček.

Centrem  starých  Petrovic prochází  ulice  Edisonova,  ostatně  všechny  zdejší  ulice  jsou 
pojmenovány po významných vědcích; konkrétně tato je stará ulice, jíž se přicházelo od Horních 
Měcholup,  a  jižně  od  její  křižovatky  s  Bellovou,  původní  cestou  na  Uhříněves,  je  jádro  vsi  s 
kostelem a zámkem. Dnešní petrovickou centrální zastávkou je nesporně Sídliště Petrovice s hlavní 
orientací  ke stanicím  metra C Háje a  A Skalka; tuto orientaci  zajišťují hlavně  linky 271 a 154, 
přičemž 154 jezdí i přes staré centrum Petrovic, kde má zastávku Newtonova.

V historickém jádru Petrovic stojí barokní zámek, vybudovaný v 18. století na místě tvrze, dnes 
nepřístupný,  a  před  ním  původně  gotický  kostel  sv.  Jakuba  Většího,  později  přestavovaný. 
Petrovice sousedí s na sebe téměř navazujícími  přírodními parky Hostivař - Záběhlice a  Botič -  
Milíčov, jimiž vede pod zámkem procházející červená turistická značka; k zámku a kostelu si z ni 
musíte kousek zajít ulicí Edisonovou.

Dobrá Voda je samota na Botiči u Petrovic v přírodním parku Botič - Milíčov. Rozdělují se u ní 
červená a  zelená turistická značená trasa přicházející společně z  Křeslic - červená pokračuje po 
proudu Botiče do  Petrovic a zelená proti proudu  Pitkovického potoka - vlévajícího se do Botiče 
kousek nad Dobrou vodou - na Uhříněves. Přímo zde asi nebudete mít cíl své cesty, ale přesto se 
hodí uvést, že nejblíž je to sem z autobusové zastávky Sídliště Petrovice.

Křeslice leží na Botiči nad Petrovicemi, v  přírodním parku Botič - Milíčov, a stále jsou patrné 
jejich dvě historické části - Křeslice Dolní a Horní; v Horních Křeslicích je současné centrum celé 
čtvrti už proto, že zástavba odtud již delší dobu pokračuje k východu, v současnosti je však rozlehlá 
zástavby i v Dolních Křeslicích. Křeslice jsou obsluhovány autobusovou linkou 232 orientovanou k 
metru C Háje, jež zde má zastávky Dolnokřeslická a Křeslice.

Křeslická kaplička se nachází v  hornokřeslické uličce Ke kovárně, mezi oběma autobusovými 
zastávkami; podívat se k ní dá ideálně odbočením od  červené turistické značky jdoucí zkratkou 
uličkou Nad mostem. Kromě červené vede Křeslicemi i značka zelená; obě se setkávají u zastávky 
Dolnokřeslická,  odkud jdou společně údolím Botiče na  Dobrou Vodu; červená sem přichází od 
Průhonic a zelená od Milíčovského lesa.

Pitkovice jsou okrajová část Prahy ležící  nad Pitkovickým potokem, v přírodním parku Botič -  
Milíčov. Zdejší centrální zastávka slove Hříbková a jezdí odtud linka 232 ke stanici metra C Háje. 
Zastávka Pitkovice, jejíž obratiště bylo na trase zelené značky, avšak zastávky o kus jižněji, byla 
zrušena, protože se na ni muselo zajíždět a tehdy tam už nějakou dobu nic nekončilo.
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Z Pitkovic jsem navštívil jen jejich okrajovou část, kudy prochází zelená značka, jež přichází z 
Dobré  Vody podél  Pitkovického potoka pokračujíc  na  Uhříněves;  tato  značka prochází  přes  již 
míněné autobusové obratiště, ale v něm vždy byla jen manipulační zastávka, takže Pitkovice nebyly 
tak skvělým východištěm, jak by se mohlo zdát, dnes je to tedy od značky na zastávku ještě o 
kousek  dál,  ale  předpokládám,  že  když  už  budete  Pitkovice  využívat  jako  počátek  či  konec 
procházky, budete se i po nich chtít trochu podívat.

Benice se také nachází na  Pitkovickém potoce, v  přírodním parku Botič - Milíčov a rovněž se 
jedná o vesnici na okraji města. Na návsi zde staví  linka 265 na metro A Depo Hostivař; kromě 
špiček  pracovních  dnů  však  tato  končí  u  uhříněveského  nádraží a  do  centra  je  pak  potřeba 
pokračovat vlakem.

Benici jsem též navštívil jen okrajově - dosahují sem kolovratské značené okruhy (viz níže); na 
nich se můžete podívat na hřbitov, na náves si však budete muset zajít hlouběji do osady.

Lipany jsou malá osada ležící na samém okraji Prahy, na konci přírodního parku Botič - Milíčov. 
Jezdí sem autobusová linka 265 od mera A Depo Hostivař, resp. od nádraží Uhříněves.

Na okraji vísky stojí pěkný novorománský kostelík sv. Martina z r.1863.
Kolovraty jsou  velká  čtvrť  na  okraji  Prahy,  v  sousedství  Říčan.  Jejich  stará  část  stojí  při 

Říčanském  potoce.  Jejich  centrální  zastávka  se  jmenuje  Škola  Kolovraty a  jezdí  sem  hlavně 
autobusová linka 267 orientovaná na  metro C Háje; tu ve špičkách pracovních dnů doplňuje  265 
jezdící přes Lipany k metru A Depo Hostivař. Přímo uprostřed kolovratské zástavby je železniční 
zastávka na trati na Benešov, jež umožňuje poměrně rychlou cestu do centra Prahy.

V centru Kolovrat, u křižovatky ulic Mírové a Do Lipan, stojí pův. gotický kostel sv. Ondřeje, 
později  zbarokizovaný,  nejzajímavější  to  památka  Kolovrat.  Další  historickou  zajímavostí  je  v 
opačné  části  ulice  Mírové  -  u  zastávky  Tehovičky -  zvonička,  stojící  ve  starých  Tehovičkách, 
jsoucích  dnes  pevnou  součástí  Kolovrat.  Pro  vycházky  okolím  Kolovrat  se  nabízí  9  okruhů 
značených  barevnými  směrovkami,  zkrášlených  novými  alejemi.  Jejich  plánek  můžete  najít  na 
internetových stránkách www.kolovraty.cz.

Nedvězí je nejodlehlejší městská část Prahy. Leží na Rokytce v přírodním parku Rokytka; údolí 
říčky nad vsí je chráněno ještě  přírodní rezervací Mýto. Do Nedvězí jezdí  linka 267 od metra C 
Háje, projíždějící cestou sem celé Kolovraty. Zdejší centrální zastávka se jmenuje Hájová a autobus 
končí na další zastávce.

Někde v centru Nedvězí by podle turistické mapy měla být  kaplička. Cesta odtud je nejlepší 
údolím Rokytky na obě strany, i když v mapách nebývá vyznačena - po proudu se na ni dostanete z 
ulice Pánkovy; proti proudu (do PR Mýto) vychází z ul. Hájové a vede na hráz rybníka na území 
Říčan, odkud můžete pokračovat třeba na prohlídku tohoto města.

Víska  Hájek se nachází  nad Rokytkou před  kolodějskou oborou. Rozkládá se kolem ulice Pod 
Markétou odbočující ze silnice Uhříněves - Koloděje a její náves je v místech, kde od této odbočuje 
ulička Pod přehradou. Zde také leží autobusová zastávka Hájek, kam jezdí linky 266 a 366 na metro 
A Depo Hostivař a také dálková linka 269 vedená okrajovými částmi města z Uhříněvsi do Letňan a 
Čakovic.

Nejlepší lokalitou, kam odtud vyrazit, je jednoznačně kolodějská obora, do níž by se vstoupilo 
jen kousek severně od Hájku, bohužel je toho času nepřístupná. Další cesty jsem vůbec neověřoval - 
z uličky Pod přehradou by se mělo nechat projít na červenou turistickou značku do Kolodějů a k 
Markétě; určitě se dá ze silničky jižně od vsi sestoupit na hráz rybníka Markéta, otázkou je, zda je 
možné odtud vyjít na protější svah a dostat se tak ke sv. Markétě.

Uhříněves má své počátky v 1. polovině 13. století, v r.1866 byla povýšena na městečko a r.1913 
na město; v r.1974 pak byla připojena k Praze. Centrem Uhříněvsi protéká  Říčanský potok; nad 
Uhříněvsí  se  na  něm  nacházejí  rybníky Vodice a  Nadýmač,  protek  zástavbou  pak  plyne 
uhříněveskou oborou chráněnou jako  přírodní památka Obora v Uhříněvsi a součást  přírodního 
parku Říčanka. V centru Uhříněvsi je stejnojmenná autobusová zastávka, stojí zde zámek a kostel a 
mimo hlavní ulici Přítelství (silnice na Kutnou Horu) jsou dvě  náměstíčka -  Smiřických a  Bratří 
Jandusů. U zastávky s bývalým názvem Lidový dům vzniklo moderní Nové náměstí s novou radnicí 
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(zastávka podle něj byla přejmenována).
Uhříněves mívala hlavní orientaci  na  metro A (stanici  Skalka,  později  Depo Hostivař),  ale v 

současnosti  je rozhodně silnější  orientace na  metro C Háje;  na  Depo Hostivař je  dnes  vazba z 
hlediska intervalů slabší. V Uhříněvsi je také  železniční stanice na trati směr Benešov, jež svému 
okolí  zajišťuje  rychlé  spojení  do  centra  Prahy,  samozřejmě  s  intervalem  očekávatelným  na 
železnici.

V Uhříněvsi  jsou nejvýznamnější  památky v jejím centru -  zde najdete  zámek,  postavený v 
r.1591 na místě templářské komendy a r.1771 upravený (dnes je v něm výzkumný ústav),  kostel 
Všech svatých, jehož dnešní podoba je barokní z l.1740-43, sochy v jeho okolí sem byly přeneseny 
z Kostelce n/Č.l., a děkanství z r.1913. Pěkná je také vila u kruhového objezdu na konci Uhříněvsi, 
viditelná při jízdě na Říčany; zdejší hřbitov se nachází u rušné silnice č.2 až pořádný kus za touto 
vilou,  ale  můžete  si  u  něj  vystoupit  z  některých  příměstských  autobusových  linkek.  Další 
uhříněveská památka je na Husově náměstí (u hlavní ulice až za nádražím), a sice kaplička, stojící 
ve stromovém porostu tohoto náměstí. Za zmínku stojí také  obora, po jejímž okraji vede modrá 
značka, avšak určitě stojí za to projít se i hlouběji v ní. U severního okraje obory (kousíček od 
modře značené cesty) je hodnotný židovský hřbitov s náhrobky od 18. století. Turistické značky v 
Uhíněvsi vycházejí od nádraží - končí tu tři a o nich všech jsme se zmínili již v úvodu k Praze 10; 
kromě nich a obory stojí za to vyrazit po cestě kolem rybníků na Kolovraty - za rybníkem Vodice se 
napojíte na jeden z tamějších značených okruhů.

Vesnice Královice leží na okraji Prahy, na Rokytce, v přírodním parku Rokytka, sama chráněna 
památkovou zónou lidové architektury. Do Královic jezdí  autobusové linky 266 a 366 - obě od 
metra A Depo Hostivař, každá zde však bohužel staví na jiné zastávce - začínající 266 odjíždí ze 
zastávky Královice, zatímco pro 366 přijíždějící od Křenic je určena zastávka Pod hradem.

Královicím dominuje tvrz, připomínaná k r.1388, v r.1592 přestavěná; ta stojí na kopečku nad 
vsí a cesta k ní vychází od zastávky Pod hradem. V centru Královic je zvonička z r.1887. Severně 
od Královic stojí,  nad rybníkem Markéta, raně gotický hřbitovní kostel sv. Markéty s renesanční 
věží s prolamovanou zdí, přestavěný v l.1739-40; k němu se jde z Královic po  červené turistické 
značce a odbočce z ní. Severovýchodně od kostela navíc bylo v mladší době hradištní hradiště, z 
něhož jsou patrné dva souběžné valy. Po červené z Královic kolem kostela sv. Markéty se dostanete 
do Kolodějů. V opačném směru přichází červená z Uhříněvsi, odkud sem lze přijít také kratší cestou 
po hlavní příjezdové silničce; klidné silničky odtud také vedou třeba do  Dubče a  Hájku. Mohu 
doporučit rovněž neznačenou cestu podél Rokytky do Nedvězí (můžete na ní narazit na staré modré 
značky), jež v Královicích ústí na ulici K Uhříněvsi na samém konci zástavby, v Nedvězí přichází 
do ulice Pánkovy; z této cesty můžete také odbočit podél přítoku Rokytky a dojít tak do Křenic.

Nerozepsaná hesla: Štěrboholy; Nové Štěrboholy; Lázeňka; Horní Měcholupy

- 127 -



kostel sv. Jakuba Většího v Petrovicích (0)

(1)  (2) 

(3)  (4) 
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(5)  (6) 

(7)  (8) 

(9)  (10) 

(11)  (12) 
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(13)  (14) 

(15) 

(1) - Hostivařská přehrada
(2) - Křeslice - kaplička
(3) - Strašnice - Betlémská kaple
(4) - Záběhlice - kostel Narození P. Marie
(5) - Královice - tvrz
(6) - Královice - zvonička
(7) - Malešice - evangelický kostel
(8) - Malešice - kaplička
(9) - Uhříněves - židovský hřbitov
(10) - Hostivař - kostel Stětí sv. Jana Křtitele
(11) - Hostivař - zvonice
(12) - Malešice - zámeček
(13) - Dolní Měcholupy - kaplička
(14) - Dubeček - kostel sv. Petra
(15) - Vršovice - kostel sv. Mikuláše

B. Okresní města

Mělník
Okresní město Mělník leží v nadmořské výšce 215 m při soutoku Vltavy a Labe. Obě řeky se tu 

stékají na třikrát, což vytváří dva ostrovy - Lužecký a Hořínský. Významným mělnickým tokem je 
také říčka Pšovka, která - narozdíl od Labe - neteče po jeho okraji (i když v Mělníce je na okraji 
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města i jeho centrum), ale na druhé straně od centra, kolem autobusového stanoviště a do části 
Pšovka, kde se vlévá do Labe. Západně od města se rozkládá rovina kolem dolního toku Vltavy - ze 
severozápadu  sem zasahuje  Terezínská  kotlina a  na  jihu  -  jihozápadě  začíná  Mělnická  kotlina 
táhnoucí  se  dál  podle  Labe.  Od  severní  strany  města  jde  na  sever  -  severovýchod  Dokeská 
pahorkatina a za hřebenem a krátkými kopci na východě se krajina začíná srovnávat do  Jizerské 
tabule.

Místo, kde Mělník stojí, bylo osídleno již v pravěku, v 9. století zde žil kmen Pšovanů. Koncem 
10.stol. byl zde byl vystavěn hrad Civitas Melnic. Od r.1274 je pak Mělník považován za město; 
r.1348 jej Karel IV. prohlásil královským věnným městem.

V Mělníce je železniční křižovatka - prochází tudy hlavní trať Lysá nad Labem - Ústí nad Labem 
a začíná zde trať na Mladou Boleslav. Kromě hlavní železniční stanice je ve městě ještě železniční 
zastávka  Mlazice.  Ze  silnic  I.  třídy sem vede  č.9 (Zdiby -  Neratovice  -  Mělník  -  Čes.  Lípa  - 
Rumburk) a č.16 (Řevničov - Slaný - Velvary - Mělník - Ml. Boleslav - Jičín - Trutnov).

Z Prahy do Mělníka jezdí několik  dálkových autobusů, samozřejmě autobusy, které ve městě 
končí (obyčejně v Mlazicích, nebo na Podolí) a také dost autobusů  pokračujících až do Štětí. V 
Praze  většina  spojů  odjíždí  ze  stanoviště  Nádraží  Holešovice,  jedna  zajímavá  drobounká  linka 
odjíždí  dokonce z  Ládví.  Linky pak staví  na Vychovatelně,  některé  na  Sídlišti  Ďáblice  nebo v 
Březiněvsi, a Prahu opouštějí po silnici 243 na Líbeznice, kde se napojí na silnici číslo 9 a okolo 
Neratovic  dojedou  do  Mělníka.  Klasický  autobus  z  Prahy  na  Štětí  staví  ve  městě  v  těchto 
zastávkách:  U  Nováků,  Cukrovar  závod  /  Cukrovar,  U  hřiště,  Autobusové  stanoviště, 
Podolí,pivovar,  Podolí,nemocnice,  Pšovka,  Závod  Loděnice,  Mlazice,železniční  zastávka, 
Mlazice,u závor, Vehlovice; zastávka U Nováků je na samém okraji města; obě zastávky Cukrovar 
se nacházejí v Rousovicích (v turistické mapě je vyznačen objekt cukrovaru) - ,,Cukrovar závod“ je 
zastávka velmi neobvyklá tím, že se nachází hned naproti zastávce ,,Cukrovar“, ale ještě lepší je, že 
leží vlastně mezi dvěma zastávkami ,,Cukrovar“, přičemž druhá je za rohem a staví zde například 
linky PID (řady 400), při volbě názvu šlo asi právě o odlišení těchto dvou zastávek, dnes je zastávka 
,,Cukrovar závod“ přejmenována také na ,,Cukrovar“, ale v jízdním řádu ji poznáte podle toho, že 
po ní  vždy následuje zastávka ,,U hřiště“,  kdežto spoje  zastavující  v  zastávce na hlavní  silnici 
zastávku U hřiště neobsluhují; hřiště, podle nějž se zastávka U hřiště jmenuje je v turistické mapě 
opět vyznačeno, takže určení této zastávky nebude dělat  problémy, pro turistiku je asi  nejméně 
vhodná,  protože pro cestu po zelené na jihovýchod využijete spíše Cukrovar a do centra je asi 
nejlepší jít z aut. st.; Autobusové stanoviště je asi 400m od železniční stanice a je také nejblíže k 
historickému jádru, stanoviště působí upraveně a ve městě vás docela pěkně přivítá;  k cestě do 
centra by se pak dala využít možná i zastávka Podolí,pivovar, ale to spíše pro cestu ze druhého 
směru, jinak je tato vhodná hlavně pro cestu po zelené na mlazickou stranu. Mělník jsem použil k 
přestupu při návratu z Mělnického Vtelna (linka jedoucí od Mladé Boleslavi po silnici č.16) a také 
se tu dobře přestupuje na trať 072 na Ústí nad Labem, k němuž využijeme blízkost autobusového 
stanoviště a nádraží, pokud máme kratší přestup a umožní nám to charaktery obou spojů, můžeme 
přestoupit i na mlazické železniční zastávce.

Historické centrum Mělníka se nachází při okraji města a nejdominantnější je z něj  zámek a 
kostel sv. Petra a Pavla, které dělí od Labe strmý svah osázený vínem; na oba objekty je krásný 
pohled od Labe, především ze severozápadní strany, z mostu a Hořínského ostrova - kostel a zámek 
odtud splývají jakoby v jeden objekt; navíc můžete Mělník uvidět z velké dálky z nížin na západní 
straně; zajímavý je samozřejmě i opačný pohled - z okolí zámku na soutok Labe a Vltavy. Zámek 
stojí na místě bývalého hradu a byl několikrát přestavován; kostelu sv. Petra a Pavla dominuje 60 
metrů vysoká věž s barokním zakončením, dominantním stavebním stylem tohoto kostela je pozdní 
gotika.  Hned  vedle  zámku  a  kostela  se  nachází  pěkné  náměstí s  radnicí,  mnohými  dalšími 
krásnými historickými domy a klášterním kostelem Čtrnácti pomocníků, u náměstí je pak jediná 
dochovaná (Pražská) brána z doby kolem r.1500. Autobusové stanoviště je k začátku prohlídky 
města  ideální  i  proto,  že  cestou  od  něj  jen  s  malou  zacházkou  uvidíte  oba  zbývající  kostely 
centrálního Mělníka - blíže k centru je to kostel sv. Ludmily (původně z r.1585), vedle něhož stojí 
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pěkná dřevěná zvonice, kousek níže pak evangelický kostel z konce 19. století.
Hlavní mělnické turistické rozcestí se nachází u zámku, odkud vychází také místní zelený okruh 

vedoucí na Záboří, přes Vavřineč do Mělnické Vrutice, dále na Chloumek a přes Mlazice zpátky. 
Červená začíná u zámku a vede přímo na Chloumek a dále na Kokořínsko (také pod hrad Kokořín). 
Kromě okružní zelené vede z Mělníka ještě jedna zelená, která se od okruhu odpojuje v Mlazicích a 
vede na Liběchov, odkud míří opět do CHKO Kokořínsko. Modré značky v Mělníce nejsou, ale 
zato tu začínají tři žluté. První žlutá značka je polookružní - zajímavou cestou klesá k mostu přes 
Labe a za ním obchází okruh Hořínským parkem, mimo jiné s krásnými pohledy na kostel a zámek. 
Druhá žlutá začíná v Podolí na zelené, přetíná červenou, obchází autobusové stanoviště i železniční 
stanici,  a  nakonec  přichází  do  Lhotky,  kde  končí  zpátky na  mělnické  červené.  Třetí  začíná  na 
Chloumku a směřuje nejpřímější cestou ke Křivoklátsku.

Nyní  se  pokusím odhadnout,  které  osady k  Mělníku  patří:  Mělník,  Trojslava,  Velký  Koráb, 
Vehlovice, Malý Koráb, Kozí Rokle, Mlazice, Staré Mlazice, Pšovka, Podolí, Rybáře, Rousovice, 
Brabčov,  Blata,  Neuberk,  Chloumek.  Přitom  Chloumek jsem sice  nanavštívil,  ale  mohl  by být 
docela zajímavý, navíc odtud vychází o jeden značený turistický směr více než od zámku.

Co se týče okolí Mělníka, začnu hned naproti centru. Tím, že se Vltava stéká s Labem na třikrát, 
vznikají dva ostrovy - Hořínský a Lužecký, přičemž Lužecký je největším ostrovem na Vltavě. Na 
tomto jediném ostrově leží  osady Lužec nad Vltavou,  Chramostek,  Zelčín a Vrbno. Minimálně 
Lužec a Vrbno stojí určitě za vidění, oba mají krásné historické kostely (v Lužci sv. Jiljí a ve Vrbně 
Povýšení  sv.  Kříže).  Na  Hořínském ostrově se rozkládá  hořínský zámecký park,  bohužel  stejně 
zpustlý jako místní barokní zámek (přesto stojí za to se k němu podívat, pokud už v těchto místech 
budete). A na Hořínský ostrov se podívejte určitě i pro pohledy odtud na mělnický zámek, ale také 
abyste uzřeli místní  zdymadla z roku 1905. To je sice z blízkého okolí Mělníka vše, co bych z 
vlastní zkušenosti mohl vyzdvihnout, ale ještě bych přeci jen přidal zmínku o městečku Liběchov 
severozápadně od města a o chráněné krajinné oblasti Kokořínsko začínající nedaleko od severního 
okraje města.

Mělník  je  zaslouženě  okresním  městem,  úchvatně  dominuje  soutoku  Vltavy  a  Labe  jsa  ze 
západní strany viditelný z veliké vzdálenosti. V tom ale prozatím budete muset uvěřit mým slovům, 
protože digitální fotky z něj ještě nemám.

Kladno
Okresní město Kladno sedí v centru Kladenské tabule, jeho průměrná nadmořská výška je 381 m 

n.m. Neprotéká jím žádný vodní tok, jen na jeho okrajích pramení několik potoků (např.  Lidický, 
Dřetovický,  Týnecký); zmíněné potoky se všechny vlévají do  Zákolanského potoka a spolu s ním 
pak do  Vltavy; abych poukázal na polohu Kladna na rozvodí, zřejmou již z toho, že tu všechno 
jenom pramení, zmíním, že třeba potoky pramenící jižně od Rozdělova tečou do Loděnice, s ní do 
Berounky a až s touto do Vltavy.

Ves Kladno je připomínána již na poč.14.stol. jako majetek vladyků Kladenských, r.1561 byla 
povýšena na městečko. Rozvoj města souvisel hlavně s rozvojem těžby černého uhlí, ke kterému 
došlo hlavně po objevení naleziště u Dříně r.1846. R.1870 se Kladno stalo městem a v r.1898 bylo 
povýšeno na královské horní město.

Na okraji Kladna se nachází nádraží s železniční křižovatkou, kde od  trati Praha - Rakovník / 
Chomutov odbočuje  trať na Kralupy nad Vltavou; na trati  na Rakovník je na území Kladna již 
pouze zastávka Rozdělov, ale trať na Kralupy je vlastně též kladenskou městskou železniční tratí a 
vlak tu staví ještě na kladenské zastávce ,,město“, ve stanici Ostrovec, na zastávce Švermov, ve 
stanici Dubí a na zastávce Vrapice. V nedávné době byly téměř úplně zrušeny přímé osobní vlaky z 
Prahy na Rakovník a všechy vlaky v Kladně přesměrovány do stanice Kladno-Ostrovec, přičemž na 
hlavní stanici na ně navazovává další vlak směr Rakovník. Kladno leží mezi silnicemi R7 a R6, 
přičemž od R7 sem vede silnice I. třídy 61 (Makotřasy - Buštěhrad - Kladno). Velmi důležitá je také 
silnice 238-606-236, po níž dojedete přes Kamenné Žehrovice a Tuchlovice a kolem Stochova na 
rychlostní silnici č.6, po které můžete pokračovat směrem na Karlovy Vary. Po dostavbě silnice R6 
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od Prahy tato  získala  na  významu pro dopravu mezi  Kladnem a  Prahou s  výhodným sjezdem 
severně od Unhoště.

Autobusy z Prahy do Kladna mají několik variant cesty v Kladně i před ním. Místní autobusy 
odjíždějí  v  Praze  buď  ze  stanoviště  Dejvická,  nebo  Zličín.  Linky  z  Dejvické  staví  ještě  na 
zastávkách  Horoměřická,  Divoká  Šárka a  Dědina,  některé  spoje  z  obou  směrů  zajíždějí  k 
ruzyňskému letišti; potom linka 220056, které se budu držet jako vzorové, jede po silnici R7, již 
opouští  u Makotřas,  zajíždí do Buštěhradu, silnici  č.61 znovu opouští  před začátkem kladenské 
zástavby doleva a ve městě staví na zastávkách Pražská křižovatka, U Hvězdy, Sítná, Gymnásium, 
Náměstí Svobody a Autobusové nádraží. Spoje pomalejší linky zajíždějí do Kněževsi a Středokluk, 
některé jiné zase třeba hlouběji projíždějí Kročehlavy nebo jedou z Nám. Svobody doleva - do 
Rozdělova; tam jezdí také linka vedená jen po okraji centra. Zastávka Pražská křižovatka se nachází 
na  křížení  přímé  silnice  severním okrajem Kročehlav  se  silnicí  101;  zastávka  U  Hvězdy je  u 
nejjižnějšího  bodu  trasy  autobusů  (před  benzinkou  v  mapě),  tedy  kousek  severně  od  nádraží, 
přestupovat  tu  asi  není  kam,  ale  tato  zastávka  je  ideálním východištěm na  modrou turistickou 
značku,  jež  u  nádraží  začíná;  zastávka  Sítná  leží  opět  uprostřed  sídliště,  a  tedy  podobně  jako 
Pražská křiž. není příliš využitelná; zastávka Gymnasium se nachází přímo u historické budovy 
gymnasia (v mapě je vyznačen kostel) a je již o něco významnější, protože, stejně jako zastávky 
následující, je už v centru města; na náměstí Svobody je osm dílčích zastávek, z nichž tři páry se 
nacházejí  přímo  na  náměstí  a  jeden  pár  v  ulici  Pod  zámkem -  tady  zastavují  autobusy  (např. 
220056) jedoucí z Kleinerovy ulice (od Prahy) doprava, které neprojíždějí okolo šestice stání na 
náměstí  a  autobusy jiných  dopravců,  než  ČSAD Kladno,  jež  tu  ovšem nemají  jízdní  řád,  což 
poukazuje  na  místní  nevalnou  dopravní  kulturu  -  Nám.  Svobody  je  jinak  asi  nejvyužitelnější 
zastávkou, a to jak pro přestupy, tak i pro prohlídku centra města (viz níže); jako poslední jsem 
jmenoval Autobusové nádraží, které je nejblíže hlavnímu náměstí, ale jinak zase tak užitečné není, 
dostal jsem se na něj prozatím jenom pěšky a ukázalo se být ne úplně dobře uspořádané, a hlavně 
neupravené. V Kladně jsem tedy přestupoval na náměstí Svobody (zde je možných směrů o něco 
více) a u gymnasia; dá se tu přestupovat například na Libušín, Smečno, Bratronice, ale můžete 
odtud dojet třeba až do Zbečna, což se hodí zejména mimo hlavní sezonu, kdy tam nejezdí přímý 
autobus z Prahy.

V centru  Kladna  nejprve  zmíním budovu  gymnasia u  stejnojmenné  autobusové  zastávky  a 
bývalou  synagogu na  křižovatce  ulic  Váňovy  a  Suchardovy.  Nejzajímavější  vůbec  je  ovšem 
základní  centrální  okruh z  náměstí  Svobody,  který  ukazuje  nádherně  opravené  historické  jádro 
města  se  všemi  jeho  nejvýznamnějšími  památkami.  Na náměstí  Svobody přijděte  na  světelnou 
křižovatku s ulicí Kleinerovou (ta na Prahu), odkud vyjděte ulicí T. G. Masaryka (tato jde jen v 
mírném úhlu s hlavní ulicí Pod zámkem - onou s významnou dvojicí zastávek na Prahu), kterou se 
ubírejte  stále  rovně.  Po  chvíli  se  ulice  stane  pěší  zónou a  vede  kolem barokního  kostela  sv. 
Floriana na centrální náměstí Starosty Pavla, jehož působení umocňují impozantní novorománský 
kostel  Nanebevzetí  P.  Marie a  novorenesanční  radnice.  Náměstí  opusťte kolem kostela -  zpět 
vedoucí Zádušní ulicí, u které stojí renesanční zámek, jíž se stále rovně dostanete až zpátky na nám. 
Svobody.

Samotné Kladno je hodně velké, rozkládá se hlavně jižně od historického centra, kromě něj k 
městu patří osady Ostrovec, Rozdělov, Kročehlavy, Dřín, Újezd, Dubí, Vrapice a Švermov, dále 
možná ještě nějaká menší osada. Ze zmíněných se zastavím u  Rozdělova, kde můžete vidět asi 
nejzajímavější  stavbu mimo centrum města  -  kostel  sv.  Václava z  let  1925-27;  tento kostel,  v 
novodobém středu čtvrti,  však není tím jediným, co Rozdělov nabízí:  půjdete-li  jižním směrem 
podle  červené  turistické  značky,  narazíte  u  samého  jižního  okraje  dnešní  zástavby na  původní 
centrum osady s pěknou návsí a kapličkou v její horní části.

Centrem města žádná značená turistická trasa nevede; na jeho okraji - u nádraží - začíná modrá 
značka vedoucí na Kožovou horu a dále přes Malé Kyšice do Nižbora. Větší rozcestí je  v centru 
Rozdělova - u zdejšího kostela.  Červená značka odtud vede do Doks, odkud můžete pokračovat 
podél říčky Loděnice, a to na obě strany. Modrá směřuje na sever - na Libušín a Smečno - a hned za 
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Rozdělovem od ní odbočuje žlutá - směřující do Smečna jinou cestou. Dále zde začíná zelená, která 
jde - podobně jako červená - na jih a za Velkou Dobrou přeševši dálnici končí na žluté značce od 
Lánské obory do Unhoště.  Jedinou značkou,  která  Rozdělovem prochází,  je  žlutá,  jež  začíná u 
lesního nádraží Kamenné Žehrovice a vede přes okrajové části  Kladna do Vinařic a po svazích 
Vinařické hory do Libušína.

Severozápadně od Kladna začíná přírodní park Džbán, ukončený zde železniční tratí, kde naopak 
začíná  přírodní  park  Povodí  Kačáku;  kousek  dál  jihozápadně  se  potom  rozkládá  CHKO 
Křivoklátsko. Nedaleko přesně na jih od Kladna se nachází Kožová hora s rozhlednou.

Kladno  je  známé jako sídlištní  industriální  město.  Je  pravda,  že  velká  část  města  sestává  z 
paneláků, ale jeho centrum je krásně opravené a stoprocentně stojí za návštěvu.

náměstí Starosty Pavla s morovým sloupem, radnicí a kostelem Nanebevzetí P. Marie (0)

(1)  (2) 
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(3)  (4) 

(5)  (6) 

(1) - zámek
(2) - kostel Nanebevzetí P. Marie
(3) - kostel sv. Floriana
(4) - budova gymnasia
(5) - kostel sv. Václava v Rozdělově
(6) - kaplička na návsi v Rozdělově

Rakovník
Rakovník je jedním z nejspecifičtějších okresních měst; leží mimo velké komunikace, má velmi 

malý katastr - nepatří k němu žádná větší ves z okolí. Navíc je rakovnický okres ze středočeských 
okresů nejdále od Prahy. Průměrná nadmořská výška Rakovníka je 322 m. Město leží v Rakovnické 
pahorkatině, a to, jak napovídá jeho nadmořská výška, v údolí Rakovnického potoka; jižně od něj se 
nachází  Kralovická pahorkatina a hned na východní straně města začíná CHKO Křivoklátsko se 
svou  Lánskou  pahorkatinou.  V okolí  Rakovníka  neteče  žádná  větší  řeka,  jeho  osu  tvoří  říčka 
Rakovnický potok, jež se u Křivoklátu vlévá do Berounky. Rakovnický potok sbírá vodu z okolních 
říček a potoků, z nichž bych asi zmínil Lišanský potok, podél něhož vede trať na Lužnou a dále na 
Prahu.

Předchůdkyně Rakovníka, osada Rokytno, byla založena na staré obchodní stezce, v oblasti již 
pradávno osídlené. Její význam stále rostl, k r.1119 je doložena a r.1286 ji Václav II. povýšil na 
město podřízené křivoklátskému panství; kon.13.stol. se Rakovník stal správním centrem kraje a 
r.1588 jej Rudolf II. povýšil na město královské.

Rakovník je železniční křižovatkou, odkud vede pět tratí, ale žádná z nich tudy neprochází a 
všechny jsou jednokolejné, neelektrifikované. Asi nejvýznamnější z nich je trať od Prahy (č.120); 
dříve ovšem trať 120 pokračovala z Lužné na Chomutov a vlaky do Rakovníka přecházely na trať 
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124; toto řešení však bylo trochu nevhodné, jelikož většina vlaků Praha - Lužná i Lužná - Rakovník 
jezdila přímo z Prahy do Rakovníka, a dokonce neexistoval osobní vlak, který by projížděl celou 
trať 120; proto byla čísla tratí vyměněna a trať 120 dnes vede z Prahy do Rakovníka a 124 z Lužné 
do Chomutova. Pro Pražáky by byla druhou nejvýznamnější  trať od Berouna vedoucí celou cestu 
podél  Berounky  a  Rakovnického  potoka,  také  pod  hradem  Křivoklát;  tato  trať  je  jednou  z 
nejhezčích v okolí Prahy (mám ji projetou z Berouna do Městečka), svého času po ní jezdilo denně 
několik  přímých vlaků Praha-Smíchov -  Rudná -  Beroun -  Rakovník,  jež  byly ovšem nedávno 
zrušeny. Další tratě již osobně neznám, takže od severu: První je  železnice na Louny, druhá  na 
Bečov nad Teplou (tato pokračuje podél Rakovnického potoka od Berouna) a  třetí na Mladotice. 
Kromě nádraží se v Rakovníce nachází jen jedna železniční zastávka, a to na trati na Prahu. Bylo 
naznačeno,  že  Rakovníkem  neprochází  žádná  silnice  I.  třídy;  ze  silnic  II.  třídy  Rakovníkem 
prochází  pouze č.227 a 229, ostatní  3 zde končí.  Statut  silnice II.+ má  silnice 237 od Nového 
Strašecí - jako přivaděč od rychlostní silnice R6 - a silnice 229 na Kralovice, kde navazuje na silnici 
č.27. Silnice 229 na druhou stranu vede na Louny, 227 na Žatec a v opačném směru na Křivoklát, 
228 směřuje na Jesenici a 233 na Radnici a Plzeň.

U dopravy do Rakovníka musím zmínit dopravce Anexia, který má na linkách na Prahu nevídaně 
výhodný tarif. Každopádně linky na Rakovník v Praze odjízdějí ze stanovišť Hradčanská a Zličín, 
přičemž linky od Hradčanské staví ještě na Bílé hoře a ve směru od Rakovníka i na Vypichu. Kromě 
linky přes Lány existují dva druhy linek: rychlé a pomalé. Rychlé linky jedou po silnici R6 ke 
Stochovu; pomalé silnici č.6 opouštějí za Jenčí na 201 na Unhošť, z té pak jedou po silnici III. třídy 
přes Kyšice a Valdek do Velké Dobré, kde se napojují na 606 a pokračují přes Doksy, Kamenné 
Žehrovice a Tuchlovice na Slovanku u Stochova, kde je první zastávka rychlejších linek za Prahou. 
Za Stochovem pomalé linky někdy zajíždějí do Lán a vždy do Rynholce a všechny druhy zastavují 
v Novém Strašecí, odkud jedou do obce Ruda - po silnici 237 - za níž vjíždějí do křivoklátských 
lesů,  za  nimiž  zajíždějí  do  Lužné  a  následně  přijíždějí  do  Rakovníka.  Ve  městě  pak  staví  na 
zastávkách  Rozcestí  k  závodu,  někdy Železniční  zastávka,  U Střelnice,  ve  směru  od  Prahy U 
sokolovny a končí na autobusovém stanovišti. Zastávka Rozcestí k závodu je ještě před samotným 
městem - u osady Šamotka; Železniční zastávka je jen kousek za ní,  a  asi  i  proto je tak málo 
obsluhovaná; U Střelnice se nachází již blíže středu města, pravděpodobně v místě, kde je v mapě 
vyznačen pension Na střelnici; jednosměrná zastávka U sokolovny je umístěna kousek od Pražské 
brány a je tedy vhodná k prohlídce centra; pokud budete v Rakovníce končit jeho prohlídkou, asi 
pojedete ze zastávky Autobusové stanoviště, jež je nedaleko vlakového nádraží. Co se týče přestupů 
v Rakovníce, učinil jsem zde dva, což byly také mé jediné dvě návštěvy tohoto města; po prvé jsem 
zde přestupoval cestou do Krušovic a po druhé ze Skryjí a právě tomuto směru bych se chtěl více 
věnovat. Jedná se o linku 310510, obsluhující oblast jižně od Rakovníka. Moje cesta touto linkou se 
uskutečnila na sv. Štěpána roku 2007, již po soumraku v lehké námraze - tedy v údolí Berounky i v 
Rakovníce bylo sucho a na zbytku trasy autobusu jemný sníh - je tedy možné, že právě prostředí 
můj dojem z této cesty značně vylepšilo,  ale přesto bych ji Pražákům doporučil,  jelikož krásně 
ukazuje tuto dosti vzdálenou oblast.

Jak jsem řekl, znám Rakovník jen z jednoho středně dlouhého přestupu, ale jádro města jsem 
prošel a musím říct, že stojí za vidění. Bylo uvedeno, že na náměstí se dostanete ze zastávky U 
sokolovny i z autobusového stanoviště, přičemž ani z jedné z uvedených zastávek to není příliš 
daleko.  Ústřední  náměstí je dlouhé a upravené, v západní části se nachází barokní  radnice,  na 
východním okraji pak pozdně gotický kostel sv. Bartoloměje se samostatně stojící zvonicí, za nímž 
je  Pražská brána, součást opevnění města. V rámci jádra města bych pak zmínil ještě  Vysokou 
bránu stojící severně od náměstí.

Z Rakovníka vedou tři směry červené značky, jeden směr modré, dva směry zelené, žlutá zde 
není žádná; východiště je přímo na náměstí.  První červená vede oblastí  severozápadního okraje 
CHKO Křivoklátsko a dále do Krušovic.  Druhá podle Rakovnického potoka do Pustovět a dále 
zkratkou na Křivoklát. Třetí do Lubné a dále na hrad Krakovec. Modrá je variantou k první zmíněné 
červené -  vede přes kopec Hlaváčov (zřícenina) a Lužnou II  (železniční museum) na červenou 
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směřující na Krušovice,  na které končí.  První zelená směřuje na sever - na obec Krupá.  Druhá 
zelená jde podél trati 161 a zároveň proti proudu Rakovnického potoka do Senomat, za nimiž se od 
obou odpojuje a jinou cestou přichází do Jesenice.

K Rakovníku nepaří žádné větší osady - obce Lužná, Olešná, Senomaty, Lubná, Pavlíkov a Nový 
Dům jsou samostatné, zbyvší Chlum patří pod již zmíněný Pavlíkov.

Jelikož jsem blízké okolí Rakovníka navštívil pouze autobusem, neznám jej dost dobře, a proto 
tento odstavec bude rozšířen až někdy později.

Rakovník  je  netuctovým  okresním  městem;  jeho  turistickou  výhodou  je  například  jeho 
neobvyklá poloha, ale například i velikost, kdy Rakovník není ani moc velký, ani moc malý. Na 
fotky si však opět budete muset počkat do některého z dalších vydání Průvodce k průvodci.

Beroun
Okresní město Beroun leží na soutoku řek Berounky a Litavky, z nichž obě si vytvářejí hluboká 

údolí.  Zatímco  údolím  Berounky  se  město  příliš  nerozbíhá  (vyjma  úzkého  pruhu  vytvořeného 
především fabrikou na levém břehu nad centrem), údolím Litavky se táhne v jejím směru a je skoro 
spojen s  Královým Dvorem; nejhustší  zástavba Berouna se však nenachází v samotném úzkém 
údolí Litavky, ale na svahu hory  Děd (nad levým břehem Litavky). Průměrná nadmořská výška 
města  je  225  m.  Beroun  se  také  nachází  mezi  chráněnými  krajinnými  oblastmi  Křivoklátsko 
(severozápad) a Český kras (jihovýchod); bráno světovými stranami by se podobně daly rozdělit 
hlavní  masivy  okolo  města,  tedy  Zbirožská  vrchovina na  SZ a  Hořovická  pahorkatina na  JV. 
Detailněji rozebráno, pokud Berounka a Litavka vytvářejí hluboká údolí, jsou z jejich obou stran 
svahy horských celků; vezmu-li to z úzkého pohledu Berouna, je na západě nejvýznamnější kopec 
Děd (492,0 m n.m.), jehož svahy se zvedají v prostoru celé západní části města až po  Talichovo 
údolí. Následuje krátké rozvodí mezi potokem vytvářejícím Talichovo údolí a Berounkou. Klasické 
kopce Křivoklátska začínají až u hranice CHKO, takže pokud překročíme Berounku, narazíme na 
zajímavé meziúzemí,  které  můžeme označit  jako Chyňavsko,  nebo pouze  jižní  Chyňavsko;  toto 
území  je  ohraničeno  Berounkou,  hranicí  CHKO  Křivoklátsko,  Loděnicí  a  údolím  dálnice  D5; 
chceme-li uvažovat pouze jeho jižní část, vezmeme jako severní hranici přibližně spojnici Chyňava 
- Kalousův mlýn. Leží zde obce Lhotka u Berouna, Železná a jižní část katastrů Chyňavy, k níž 
patří i Malé Přílepy, a Libečova, navíc samozřejmě také části hraničních obcí oblasti. Tím máme 
vymezené další krásné konzistentní území a můžeme pokračovat údolím dálnice D5, kudy kromě 
zmíněné komunikace vede i silnice 605 a železniční trať 173; zde Beroun sousedí s obcí Vráž. 
Hranice CHKO Český kras se sice dotýká i samotného Berouna, ale masiv Českého krasu zdvihající 
se nad levým břehem Berounky uvažuji až přibližně od Boubové. Území ohraničené údolím dálnice 
D5,  Berounkou,  silnicí  Loděnice  -  Bubovice  -  Hostim  a  kouskem  Loděnice  (od  Hostimi  k 
Berounce) bych označil jako  Svatojánsko. Určitě nejzajímavější částí této oblasti je její jádro se 
Svatým Janem pod Skalou, jehož zástavba se drží mezi prudkými srázy údolí říčky Loděnice, které 
celou oblast rozděluje; právě zde se rovněž nachází pro cestu autobusem nádherná silnice Beroun - 
Hostim,  kterou  více  rozvedu  u  linky  215004.  Od  jihozápadní  oblasti  Českého  krasu  Beroun 
odděluje  snad  nepojmenovatelné  územíčko,  které  se  nejprve  zdvihá  od  Berounky,  Litavky  a 
Suchomastského potoka a následně, jak se přibližuje ke zmíněné části českého krasu, se této svým 
charakterem postupně stále více blíží; ohraničil bych ho, jak jsem naznačil, hranicí CHKO Český 
kras od Tetína po Suchomastský potok, Suchomastským potokem, Litavkou, Berounkou a krátkým 
úsekem od Berounky na okraj Tetína, kde by se okruh uzavřel.

Území Berouna bylo osídleno už od doby železné, tedy asi 400 let př.n.l., r.1295 byl Beroun 
povýšen na město.

V Berouně je železniční křižovatka, kde končí příměstská trať od Prahy a navazuje na ni trať 170 
směřující  na  Cheb.  Od této  hlavní  trati  se  zde  odpojuje  trať  na  Rakovník,  která  jde  na  druhé 
berounské nádraží - Závodí - společně s  tratí od Prahy, avšak nikoliv přes Černošice, nýbrž přes 
Rudnou.  Ze  silnic  tudy prochází  dálnice  D5 (Praha  -  Plzeň),  která  však  městu  dosti  prospěla, 
protože  jím  procházela  i  stará  silnice  (dnes  605).  To,  čím  město  není  významné,  je  silniční 
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křižovatka, protože kromě D5 a 605 jím prochází jen pár silnic II. třídy (116 a 118).
Do Berouna se  dá jet  samozřejmě vlakem, a  to  buď po  trati  171 (přes  Černošice),  která  je 

rychlejší a na níž lze využít také rychlíky, nebo po trati 173 (přes Rudnou) - tato je kratší a o něco 
zajímavější, ale nedávno byla velká část vlaků této trati ukončena v Nučicích a ve Vráži, a tak trať 
pro cesty do Berouna ztratila hodnotu, dokonce byly zrušeny oblíbené přímé vlaky jezdivší přímo z 
Prahy-Smíchova do Rakovníka.  Vzhledem k tomu,  že vlaky staví  jenom na dvou nádražích,  je 
samozřejmě  lepší  cestovat  do  Berouna  autobusem.  Dvě  hlavní  místní  linky  jezdí  v  Praze  ze 
stanovišť Zličín a Nové Butovice; některé spoje končí již v Počaplech, jiné pokračují až do Zdic. V 
Praze  některé  spoje  ze  Zličína  pokračují  přes  zastávky  Na  Radosti,  Bílý  Beránek,  Motol a 
Nemocnice Motol k nemocnici Na Homolce. Velmi pomalé spoje jedou celou cestu po silnici 605, 
nebo sjíždějí z D5 na exitu Rudná, většina však dálnici opouští v Loděnici,  nebo až těsně před 
Berounem. První  zastávkou ve městě  je  Autobusové stanoviště  nacházející  se ještě  před řekou, 
následuje U černého koně - přímo u náměstí -, Plzeňka a Sídliště - obě rovnoměrně směrem na 
Králův Dvůr; varianta trasy jedné z linek za Černým koněm odbočuje hlouběji do města - odpojujíc 
se od silnice 605 - a vede přes zastávky U Zelených, Jungmannova, Velké sídliště a Třída Míru, aby 
se napojila zpět na silnici 605 na samém okraji Berouna. Kromě těchto základních berounských 
linek  a  nevydatných linek  větší  délky se  do  Berouna  z  Prahy dostanete  i  dvěma specifickými 
linkami končícími na autobusovém stanovišti; první je linka PID 380, která jede zkrátka po silnici 
605 ze Zličína až do Berouna, ve všední dny začínajíc na Sídlišti Řepy;  linka 384 končí v místní 
části Hostim, odkud se ale žádný spoj nevrací, ani by to nebylo fyzicky možné - všechny pokračují 
po lince 215004 (linka H MHD Beroun; v současnosti nese po nesprávném přečíslování podobně 
jako všechny linky MHD Beroun číslo  210004, zde ovšem bude uvedena pod svým původním 
označením, což budiž poukazuje na absurditu tohoto přečíslování) na aut.st.; linka 215004 je beztak 
jednou z nejhůře označených linek, jelikož, ač se na všech zastávkách uvádí jako linka H, autobus 
samotný písmenem H vůbec označen není, a protože tarif PID na sjednocené lince 100384/215004 
platí vždy kromě cest v úseku Beroun,,aut.st. - Beroun,Hostim a jeho podúsecích (tedy po území 
Berouna) a  dvojlinka je celou cestu označena jako 384 směr Beroun, resp.  Zličín,  není vlastně 
poznat, že l. 100384 v Hostimi končí a dál pokračuje l. 215004, neboli H. O lince 215004 si troufám 
tvrdit, že je nejkrásnější linkou v okolí Prahy, a proto její projetí vřele doporučuji. Linka 100384 
cestou od Prahy ze silnice 605 odbočuje za Loděnicí pokračovaboš po silnici údolím říčky Loděnice 
přes Svatý Jan pod Skalou do Hostimi, kde končí přecházejíc v linku 215004, 100384 však není tak 
působivá, neboť - narozdíl od 215004 - jede údolím. 215004 začíná na berounském autobusovém 
stanovišti,  aby  vyjela  po  silnici  116,  kde  staví  na  zatávce  Hostimská,  potom  na  nepřehledné 
křižovatce odbočuje k nemocnici, odkud se vrací na silnici směr Hostim. Cestou tam zastavuje ještě 
v  osadě  Lištice;  právě Lištice  se  nachází  v  kopci,  do kterého se  po ,,divácky velmi zajímavé“ 
silničce  stoupá z  údolí  Berounky,  aby se  po  nedlouhém čase  jízdy nahoře  sklesalo  do vesnice 
Hostim ležící v údolí říčky Loděnice, kde se tato linka potkává se 100384 a autobus pokračuje po ní 
na  Prahu.  V  Berouně  lze  přestupovat  ve  směru  ,,skryjského  autobusu“  (na  Svatou,  Kublov, 
Broumy), podobným směrem jede též linka na Hudlice a Nový Jáchymov; ,,skryjský autobus“ je 
však v současnosti bohužel archaický pojem a linka, na níž jezdil (naposledy měla číslo 310089) je 
již pouze formální; v Berouně tedy můžete přestoupit na spoje do Broum, ale chcete-li se dostat až 
do  Skryjí,  musíte  to  vzít  o  něco  delší  cestou  přes  Rakovník.  Dalším  významným přestupním 
směrem  je  trať  na  Rakovník,  kam,  po  zrušení  přímých  vlaků,  lze  jet  buď  s  přestupem  čistě 
vlakovým, nebo z autobusu nedlouhým přechodem mezi  autobusovým stanovištěm a železniční 
stanicí Závodí; stejným směrem jede i další městská linka - B - končící ve Žloukovicích. Poslední 
směr, jenž bych chtěl zmínit, je na Tetín a Koněprusy. Kdekdo by si mohl podle mapy říkat, že pro 
Tetín by se měla spíše vybudovat železniční zastávka na trati č.171; vzdušná vzdálenost této od 
obce je skutečně nepatrná, ale v případě zřizování takové zastávky by se současně musel postavit 
opravdu hodně vysoký výtah; nicméně myšlenka to není nezajímavá.

Nejzajímavější částí Berouna je jistě  vnitřní centrum s  Husovým náměstím ve svém středu. 
Vzhledem k celému jádru města je náměstí skutečně veliké a zároveň pěkné. Na jedné jeho straně 
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se nachází krásná novobarokní  radnice z  roku 1903; hned u protějšího rohu je zase  kostel  sv. 
Jakuba Většího; v dohledu od náměstí stojí i dvě městské brány - Pražská a Plzeňská - původně 
ze 14. století. Celé centrum bývalo obehnáno hradbami (jejichž součástí byly také obě brány); ty se 
nejlépe dochovaly na jižním okraji historického centra (ulice Hradební). Z náměstí můžete vyrazit 
ve čtyři zajímavé strany: 1) Směrem k nádraží, kde uzříte zbyvší úsek  hradeb. 2) Ve směru na 
autobusové stanoviště - na této cestě nejprve přejdete příjemný ostrůvek a pak po lávce Berounku; 
přímo u autobusáku je zachovalý (ale bohužel ,,vybetonovaný“)  řopík z místní linie, další, navíc 
atypický, můžete spatřit, budete-li ze stanoviště pokračovat  po značkách vedoucích proti proudu 
Berounky, jiné dva pěkné řopíky zase stojí na tomtéž břehu po proudu řeky. 3) Na Městskou horu, 
kde jsem sice nebyl, ale z tamní  rozhledny by mohl být pěkný pohled na město. 4) Posledními 
směry červené a modré - na  Děd a do  Talichova údolí; v Talichově údolí můžete vidět například 
vilu známého dirigenta  Václava Talicha, po němž získalo údolí své jméno; na Děd se jde kolem 
pěkné novogotické  kaple,  nahoře pak stojí  krásná kamenná  rozhledna,  z  níž by byl  jistě  lepší 
výhled na město než z o 200 m nižší Městské hory, bohužel je však rozhledna na Dědu přerostlá 
stromy a výhled se naskýtá pouze ve směr odvrácený od města.

Na berounském náměstí je tzv. neúplné východiště (7 značených směrů); jeho specifikem je, že 
ve tři strany vedou společně červená s modrou (v předchozím odstavci by se jednalo o směry č. 1, 2 
a 4), zelená je pak doplňuje ve směru k železniční stanici.  První červená jde do Talichova údolí a 
vyševši z města se hned větví, aby se oba nové směry opět spojily na rozcestí Dlouhý hřeben a 
následně spolu sešly do Roztok, odkud je to již jen kousek na Křivoklát; jižní varianta stoupá skoro 
na Děd a dále vede přes Hudlice,  hřeben Krušné hory,  Nový Jáchymov a kolem Leontýnského 
zámku k místu spojení,  trasa severní vyjde na Zdejcinu, aby sklesala zpět k Berounce a šla přes 
Nižbor, okolo Žloukovic a lesem na Dlouhý hřeben. Druhá červená také směřuje na Křivoklátsko, 
ale nejprve do Chyňavy a pak kolem hradu Jinčova do Zbečna. Třetí červená si to namíří na hřeben 
Českého krasu, po němž dojde až do Radotína; cestou prochází Svatý Jan pod Skalou a Karlštejn, 
ale též jiná krásná místa. Abychom příliš nechaotizovali, vezmeme směry modré ve stejném pořadí 
jako červené. První tedy jde nejkratší cestou na rozhlednu Děd, kde končí. Druhá stoupá do Lhotky 
u Berouna, aby prošla lesem Březová do Chrustenic a dále do Loděnic, odkud pokračuje na rozcestí 
Boubová a tam končí zpět na ,,třetí variantě“ červené. Třetí modrá jde do Tetína a dále přes Kodu 
do Litně, z níž stoupá na hřeben Brd; hned za Berounem byla přeložena na silnici, ale její stará trasa 
podél Berounky je kratší, pěkná a celkem snadno zrekonstruovatelná. Zmíněná osamocená zelená 
směřuje do údolí mezi Koněpruskými jeskyněmi a Koukolovou horou; nabízí tedy možnost dojít z 
berounského náměstí smysluplnou značenou trasou na Koukolovu horu a zároveň umožňuje udělat 
z Berouna docela pěkný okruh přes Koněpruské jeskyně - po modré do Tetína, kde začíná zelená do 
osady Tobolka, v níž už můžete přejít na žlutou vedoucí právě přes ty Koněpruské jeskyně, pod 
Kotýzem pak v údolí Suchomastského potoka narazíte na zmíněnou zelenou směr Beroun. Mimo 
náměstí  bych zmínil  nejprve  rozcestí  tří  červených na začátku Talichova údolí,  kde také začíná 
okružní naučná stezka a  žlutá značka, která sice sama o sobě netvoří okruh, ale uzavírají ji cesty 
vyznačené modře a červeně. Poslední značkou ke zmínění zde je  zelená, jež začíná na Zdejcině 
vedouc přes Děd do Králova Dvora. Kromě značených cest stojí za doporučení vyjití po cestě podél 
Berounky na Srbsko.

Centrální část Berouna je docela rozlehlá, ale kromě součástí s ní přímo spojených (Na Vinici, 
Plzeňské Předm., Na Machovně) k němu zase tak moc osad patřit nebude. V Talichově údolí je 
osada Brdatky,  přes kopec Ostrý (pravý břeh Berounky)  Na Ptáku,  osady v jinak industriálním 
prodloužení města podél levého břehu Berounky (na Nižbor) U Slezáků, V Pánvích; za nádražím se 
už nacházejí vísky - Jarov, Hvížďalka, Zavadilka - a když jsme u větších osad, musíme se vrátit ke 
Zdejcině - osadě vysoko nad Berounkou; nakonec zmíníme vsi na trase linky MHD H, tedy Lištici a 
Hostim.

Těžko něco doporučovat v okolí Berouna podél Berounky - na Křivoklátsku jsou nejvýznamnější 
Nižbor,  Jinčov,  samozřejmě  Křivoklát,  Zbečno,  oppidum  Stradonice  (nenavštívil  jsem),  ...;  v 
Českém Krasu například  Sv.  Jan p./Skalou,  Karlštejn;  obě  CHKO navíc  nabízejí  přenádhernou 
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přírodu. Raději se budu věnovat třem místům Berounu velmi blízkým, z nichž musím začít Tetínem, 
vesnicí ve vskutku unikátním místě na okraji CHKO Český kras a NPR Koda, z níž se vám při 
návštěvě zbytků hradu naskytnou tak neskutečné pohledy na okolí (nacházíte se naproti trase již 
poněkolikrát zmiňované linky 215004), že se bude ptát, jste-li stále ještě na Berounsku; jinak jsou 
na Tetíně tři moc pěkné kostely a není od věci zajímat se o jeho historii. Jako druhé budou zmíněny 
Koněpruské jeskyně, jejichž prohlídku lze rovněž vřele doporučit, ať už váš způsob cesty k nim 
bude jakýkoliv. Do třetice zmíním Králův Dvůr, jenž již dlouho není součástí Berouna, ale stojí za 
to aspoň jednou si jej pořádně prohlédnout (zámek, počapelský kostel, ale i Koukolovu horu nad 
Popovicemi).

Co na závěr uvést o Berouně? Musím říci, že se mi lépe charakterizovala Sázava nežli on, proto 
snad zbývá jen doporučit vám všem jeho návštěvu.

Husovo náměstí s Plzeňskou branou (nalevo) a kostelem sv. Jakuba Většího (napravo), v pozadí 
Městská hora (0)

(1)  (2) 
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(3)  (4) 

(5) 

(1) - Pražská brána
(2) - radnice
(3) - kostel sv. Jakuba Většího
(4) - pohled na Beroun z cesty na Děd (v pozadí Tetínsko)
(5) - rozhledna na Dědu

Příbram
Příbram je okresní město ležící v průměrné nadmořské výšce celé 502 m. Nachází se na okraji 

Brdské  vrchoviny,  která  se  rozkládá  hlavně  na  západ od  něj  a  směřujíc  ke  svému pokračování 
dlouhým  hřebenem  ubíhá  severovýchodním  směrem.  Samotná  Příbram  leží  v  Příbramské 
pahorkatině,  tedy  v  jakémsi  přechodu  mezi  Brdy  a  Dobříškou  pahorkatinou  a  Benešovskou 
pahorkatinou. Vodní osu Příbrami tvoří Příbramský potok s rybníky, který pramení nad městem, aby 
se pod ním spojil s říčkou Litavkou, stékající s Brd okrajovými částmi města, aby následně Brdskou 
vrchovinu hlubokým údolím rozdělila na Předlitavskou a Zalitavskou část a nakonec se, sama již 
jako řeka, spojila v Berouně s  Berounkou. Celé krásné brdské hory západně od Příbrami zabírá 
vojenský výcvikový prostor Jince.

Příbram  je  starým  hornickým  sídlem,  již  od  raného  středověku  se  v  okolí  těžilo  stříbro; 
nejvýznamnějším důlním střediskem jsou Březové Hory, do r.1953 samostatné město. Městečkem 
se Příbram stala ve 13. století, městěm ve století 16., v jehož poslední čtvrtině - r.1579 - získala 
status královského horního města. V Březových Horách se začali usazovat havíři v r.1526 (do té 
doby sídlili v Příbrami), na královské horní město byly povýšeny r.1897. Rozvoj Příbrami v celé její 
historii ovlivňovaly především doly, a to i velmi neslavně - v období, kdy se v okolí těžila uranová 
ruda, přičemž pracovníky byli často političtí vězni.

U Dubence (východně od Příbrami) končí rychlostní silnice č.4 a na Strakonice pokračuje již jen 
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silnice I. třídy; R4 zajišťuje rychlé spojení s Prahou a přivaděčem k ní je silnice č.18 (Rožmitál pod 
Třemšínem - Příbram - Sedlčany - Votice); na silnici I/4 směr Strakonice přivádí dopravu krátká 
silnice 66 vedoucí pouze z Příbrami do Milína (na I/4). Železnice Příbramí vede pouze malá, a to 
trať 200 (Zdice - Protivín).

Hlavním prostředkem k dopravě z Prahy do Příbrami je autobus, který v hlavním městě odjíždí 
ze stanoviště Na Knížecí. Před poměrně nedlouhou dobou zde byla provedena integrace zahrnující 
sjednocení  odlišných  tras  linek  tří  dopravců  do  jedné;  po  podrobném prozkoumání  mohu  tuto 
změnu označit za zcela pozitivní, protože původně se sice mohlo zdát, že různé trasy znamenaly 
větší variačnost, jenomže ve skutečnosti jezdili všichni dopravci stejnými místy stavíce na různých, 
ale nepříliš vzájemně vzdálených zastávkách; díky sjednocení tedy došlo jen k malému prodloužení 
docházkových vzdáleností z některých míst, ale byl zkrácen interval v jednotlivých zastávkách, a 
navíc  byly  všechny linky časově  koordinovány.  Cestou  do  Příbrami  některé  linky zajíždějí  do 
Dobříše, jiné ji objíždějí po obchvatu, první zastávka za Dobříší pak je u sjezdu z dálnice těsně před 
jejím koncem (jmenuje se Drásov,,SÚS III a Drásov,Skalka,I - pro každý směr jinak), následuje 
Dubno a pak už okrajová část Příbrami - Nová Hospoda; zde již staví i spoje zrychlených linek. 
Další  jsou  jednosměrné  zastávky  -  každá  pro  jeden  směr  -  Sevastopolské  náměstí  a  Stadion 
Horymír, potom přichází zastávka Jiráskovy sady a trasa tam a zpět se dělí - od Prahy se jezdí přes 
Autobusové nádraží a na Prahu přes Milínskou; za centrem přicházejí na řadu Sídl. II. poliklinika, 
Školní III. poliklinika, Školní kruhový objezd, Zdaboř,nemocnice, jen z Prahy Drkolnov,nemocnice 
a  konečná  Drkolnov,Podbrdská.  Zastávky Jiráskovy sady,  Aut.  nádraží  a  Milínská  se  nacházejí 
přímo v centru - první jmenovaná kousek od náměstí T. G. Masaryka směrem na Prahu, druhá je 
jasná a třetí z nich kousek jižně od náměstí ještě před křižovatkou Milínské s Prokopskou. Zajíždění 
autobusu  na  Milínskou  je  přitom  zcela  nepochopitelné,  protože  kvůli  poloze  této  ještě  před 
křižovatkou s Prokopskou si spoje musí zajíždět na jih podobně daleko, jako na sever jedouce přes 
aut. nádr., takže by se hodilo buď zobousměrnit zastávku Aut. nádraží, nebo zřídit novou zastávku 
blíže náměstí,  přestup z autobusového a vlakového nádraží na Jiráskovy sady je přitom dlouhý 
přibližně 1 km a Milínská není o nic blíž; kurióznější je dnešní stav o to, že v pracovní dny jezdí 
také  spoje  zkracující  si  cestu mezi  Drkolnovem a zast.  Sídl.  II.  poliklinika přes  zastávku Sídl. 
Kladenská, které jsou vedeny přes aut. nádr. Dříve bylo možné uvažovat o obousměrném používání 
zastávky Dvořákovo nábřeží,  která  je velmi blízko autobusáku, pro tyto linky,  jenže z této  pro 
autobusy na Prahu poměrně užitečné ulice bylo rozhodnuto udělat vpravdě příjemnou zklidněnou 
zónu,  pročež  tudy  vést  autobusovou  linku  nemůžeme.  S  dalšími  zastávkami  se  posouváme  k 
jihozápadu; Školní kruhový objezd je u okružní křižovatky jen kousek od modré turistické značky; 
za ní se trasa linek stáčí k severu a později k západu, kde končí na zastávce Drkolnov,Podbrdská; 
tuto lze výhodně využít  jako východiště na Brdy (jitím přímo západním směrem - viz níže). V 
Příbrami lze také různě přestupovat; nejvíc možností se asi nabízí do oblasti ležící jižněji, ale také 
na sever - třeba k obcím u hranic vojenského prostoru - a na východ, kde by se ovšem dala využít 
už  zastávka  na  mimoúrovňové  křižovatce  u  Drásova;  přestup  je  možný  rovněž  na  trať  200. 
Nedlouho sem po této trati také jezdí v pravideném taktu rychlíky z Prahy do Českých Budějovic, 
které sice nebudou sloužit zrovna dopravě mezi Prahou a Příbramí či Budějovicemi, ale jinak jsem 
jejich služeb už spokojeně využil.

Centrální náměstí v Příbrami nese jméno Tomáše Garrigua Masaryka, přímo na něm naleznete 
kostel sv. Jakuba Většího, v jádru gotický z pol.13.stol., později přestavěný novogoticky, a několik 
dalších zajímavých budov; severně od něj stojí bývalý arcibiskupský hrad. Při cestě od Prahy je k 
náměstí nejlepší vystoupit na zastávce Jiráskovy sady, daleko to sem však není ani od obou nádraží 
(autobusového a vlakového); cesty od nádraží jsou přitom dvě - kratší (kterou jde také žlutá značka) 
po Dvorákově nábřeží a delší, na níž se u  rybníka Hořejší Obora dejte podél něj (ale nikoliv po 
hrázi), později to vezměte přes něj po lávce a vpravo, abyste obešli zástavbu a dostali se k náměstí. 
Mimo centrum jsou největší zajímavosti na Březových Horách a Svaté hoře. Březové Hory nabízejí 
centrální  náměstí  Jana  Antonína  Alise,  jemuž  vévodí  novorenesanční  kostel  sv.  Vojtěcha z 
l.1889-90;  půjdete-li  z  něj  na  severovýchod  po  žluté  značce,  uvidíte  husitský  kostel a  později 
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původně barokní poutní kostel sv. Prokopa; pokud byste pokračovali po žluté dál, dostali byste se 
k  nádraží  Příbram.  Březové  Hory  jsou  ovšem  předně  hornické  město,  a  nabízejí  proto  četné 
hornické památky,  které  jsou sice  zajímavé i  zvenčí,  ale  zájemcům o jejich  bližší  poznání  je 
přístupný hornický skanzen. Svatá hora, vysoká 580,2 m n.m., se vypíná jihovýchodně od centra. 
Nahoru  sice  vedou turistické  značky (červená  a  žlutá),  ale  lepší  je  vystoupat  tam zkratkou po 
zastřešených  Svatohorských schodech začínajících kousek  od náměstí  TGM. Nahoře vás  čeká 
úchvatný  poutní areál, který svého času patřil mezi nejnavštěvovanější poutní místa Rakousko-
Uherska. V jeho středu stojí nádherný kostel Panny Marie asi ze 14. století, původně gotický, v 17. 
století  zbarokizovaný  C.  Luragem -  tehdy byl  také  obklopen  ambity  a  byly vystavěny schody 
později upravené K. I. Dietzenhoferem. Před poutním areálem stojí sloup se sochou Panny Marie 
Svatohorské a hodnotné sousoší Kalvárie.

Z příbramského náměstí vycházejí čtyři turistické značené trasy, z nichž tři zde začínají a jedna 
prochází  jsouc  okružní.  Červená i  modrá vedou  do  Solenic,  vsi  pod  orlickou  přehradní  hrází; 
červená jde o něco jižněji (také přes Svatou Horu). Zelená směřuje na sever, aby skončila na brdské 
hřebenovce.  Žlutá vytváří okruh propojující nejzajímavější místa na území Příbrami. Jen okrajem 
města prochází modrá značka vedoucí na jedné straně přes Vysokou u Příbramě do Rožmitálu pod 
Třemšínem a na straně  druhé přes Tochovice na Březnici; pro cestu po ní je nejlepší vystoupit z 
autobusu od Prahy na zastávce  Školní  kruhový objezd.  Jak už jsem se výše zmínil,  byť  odtud 
nevede  značená  cesta,  je  výborným  východištěm  nejzápadnější  zastávka  linek  od  Prahy 
Drkolnov,Podbrdská, z níž můžete vyrazit prostě po směru jízdy a držet se tohoto směru, až opustíte 
ulice a chodníčkem dojdete k benzince na silnici I/18, kterou přejdete, projdete cestou na silničku a 
namíříte si to po ní do osady Lazec, jíž prochází příbramská okružní žlutá značka, po níž se krásně 
dostanete do lesů Brd.

Město Příbram sahá do nejmenší vzdálenosti od centra na severu; na západě dosahuje k VVP 
Jince, na východě k silnici č.4 a na jihu za osadu Žežice. Prozatím jsme se z jejích podčástí zmínili 
o Březových Horách a Svaté Hoře, které jsou z nich výrazně nejvýznačnější.

V okolí Příbrami se můžete vydat třeba do okrajových částí VVP Jince, které jsou o víkendech a 
svátcích přístupné a vedou jimi nové pěší a cyklistické značené trasy, například z Orlova na vrchol 
Třemošná.

Centrum Příbrami je sice moc pěkné,  ale krásy její  centrální  části  zastiňují Březové Hory,  a 
zejména impozantní poutní areál Svatá Hora. Věřím, že ať budete zrovna poznávat kteroukoliv část 
tohoto města, budete potěšeni.

pohled na Příbram s kostelem sv. Jakuba Většího od Svatohorských schodů (0)
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(1)  (2) 

(3)  (4) 

(5)  (6) 
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(7)  (8) 

(9)  (10) 

(1) - kostel sv. Jakuba Většího
(2) - Ševčínský důl na Březových Horách
(3) - březovohorská radnice
(4) - březovohorské náměstí s kostelem sv. Vojtěcha
(5) - kostel sv. Prokopa na Březových Horách
(6) - nádraží
(7) - Svatá Hora
(8) - Svatá Hora
(9) - Svatá Hora
(10) - Svatá Hora

Benešov
Benešov leží ve výšce 360 m n.m. při silnici č.3 ((Praha -) Benešov - České Budějovice). Určitě 

nejvýznamnější památkou města je zámek Konopiště západně od jeho centra.

Kutná Hora
Kutná Hora je  docela  velké okresní  město (254 m n.m.),  historicky převelice významné;  ze 

spousty kostelů je určitě nejvýznamnější chrám sv. Barbory, který s jistou dávkou snahy můžete 
spatřit i  při průjezdu městem. Pojedete-li přes Kutnou Horu po silnici č.2 (směrem od Kostelce 
n./Č.l. na Přelouč), uzříte další významnou křesťanskou památku, sedlecký klášter.

Kolín
Kolínem jsem, jako spousta lidí, projížděl mnohokrát autobusem, autem i vlakem, těžko se však 
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vyjádřit k rázu města jen z těchto zkušeností. Okresní město Kolín leží při řece Labe, 205 m n.m.

Nymburk
Nenavštívil jsem.

Mladá Boleslav
Nenavštívil jsem.

Česká Lípa
Nenavštívil jsem.

Litoměřice
Nenavštívil jsem.

Louny
Nenavštívil jsem.

C. Menší města

Bakov nad Jizerou
- zatím bez textu -

Bělá pod Bezdězem
- zatím bez textu -

Benátky nad Jizerou
Nebudeme-li se věnovat okrajovým částem Benátek Kbel a Ovčín, skládá se město Benátky nad 

Jizerou  ze  tří  částí:  Staré  Benátky,  Nové  Benátky  a  Obodř,  spojených  v  jedno  město  r.1944. 
Charakteristiky těchto částí působí trochu paradoxně; nejstarší částí Benátek je Obodř, kde by ale 
podle mapy nemělo být nic moc zajímavého, následují Staré Benátky, kde je aspoň jeden kostel, a 
nejnovější jsou Nové Benátky, které jsou z celého města nejzajímavější a jsou i správním centrem 
města; možná ale právě pro povahu Nových Benátek jsou aspoň dopravním centrem Benátky Staré.

Vesnice Obodř se připomíná již r.1052; kdy vznikly Staré Benátky nevím, ale Nové Benátky 
byly založeny asi v pol.14.stol., kdy na ně také byla převedena městská práva z Benátek Starých - 
r.1349 zde majitel  tohoto panství,  Jan z  Dražic,  založil  klášter.  Staré  Benátky byly nevýhodné, 
protože leží v rovině u řeky, kdežto Nové Benátky byly založeny na strmém ostrohu.

Benátky nad Jizerou leží  v okrese Mladá Boleslav,  v  Dolnojizerské tabuli a  jejich průměrná 
nadmořská výška je 225m. Tvář Benátek upravuje hlavně řeka Jizera, jež se u Lázní Toušeň vlévá 
do Labe; dalším důležitým krajinným prvkem je hlavně benátský ostroh, kde stojí historické jádro 
města.

Jak již bylo řečeno, dopravním centrem města jsou Staré Benátky, kudy po postavení ,,dálnice“ 
R10 Praha - Turnov obcházející město obchvatem prochází jen silnice 610, která je dnes průměrnou 
silnicí II. třídy. Důležité na ní však je, že právě tudy jezdí  autobusy z Prahy na Mladou Boleslav, 
vytvářející dobrou dopravní obslužnost města. Vlak do Benátek nejezdí, vede sem pouze vlečka ze 
stanice Zdětín u Chotětova. Autobusové stanoviště se nachází hned u silnice 610 a když se podíváte 
zpátky, uzříte starobenátský kostel Nanebevzetí P. Marie.

Pokud si  však  chcete  prohlédnout  město,  vyrazíte  po  směru  příjezdu autobusu  (samozřejmě 
pokud jste jeli klasický spojem, který na stanoviště zajíždí); dostanete se k řece Jizeře a most již 
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přecházíte spolu s červenou. Za mostem pak podle značky vystoupejte chodníkem k zámecké bráně. 
Zámek byl vybudován v l.1526-27 na místě zmíněného kláštera; v jádře je renesanční a dnešní 
podoba pochází z 18. století; se zámkem je spojen dříve klášterní kostel Narození P. Marie. Až si 
prohlédnete areál zámku, včetně parku a pěkných výhledů, pokračujte ulicí proti bráně na centrální 
(Husovo) náměstí, jež na vás bude zajisté působit docela příjemně a zajímavě; v jeho středu vidíte 
barokní  kapličku sv.  Rodiny.  Z  náměstí  odejděte  vlevo (ulicí  v  levém rohu dále  od zámku)  - 
dostanete  se  k  pozdně  gotickému  kostelu  sv.  Maří  Magdalény.  Tím  bych  vyčerpal  všechny 
významnější památky, které jsem v Benátkách navštívil.

Všechny tři značené trasy vedou z Benátek údolím řeky Jizery, ale já bych zvláště upozornil na 
červenou značku směrem na sever - to je ten směr, který jste sledovali na náměstí; tudy se totiž 
dostanete do  Dražic, odkud byl zakladatel Nových Benátek; místní hrad, z něhož zbyla zajímavá 
zřícenina, byl založen před r.1264 Řehníkem z Litovic (zde máme odkaz na město Hostivice, navíc 
Jan z Dražic byl pražským biskupem). Z Dražic pak červená pokračuje do neméně zajímavých 
Horek nad Jizerou.

Benátky  nad  Jizerou  sousedí  kromě  okresu  Nymburk  s  dnes  již  zrušeným  vojenským 
výcvikovým prostorem Milovice; snad bude mít podobný osud více českých vojenských prostorů.

(1)  (2) 

(3)  (4) 
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(5)  (6) 

(1) - Staré Benátky s kostelem Nanebevzetí P. Marie (z aut. st.)
(2) - benátský zámek s kostelem Nerození P. Marie
(3) - zámek v Benátkách nad Jizerou
(4) - zámek v Benátkách nad Jizerou
(5) - kaple sv. Rodiny na Husově nám.
(6) - benátský kostel sv. Maří Magdalény

Bohušovice nad Ohří
- zatím bez textu -

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Dvojměstí (od r.1960) Brandýs nad Labem - Stará Boleslav se rozkládá na kraji okrasu Praha - 

východ ve výšce 175 m n.m. Obě hlavní části jsou zajímavé jako samostatné celky, jak je také budu 
níže popisovat. K městu dále patří osady Kabelín, Královice,  Vrábí, Hrušov,  Popovice,  Spořilov, 
Písek, Houšťka a Hluchov. Zde podtrženým se budeme v závěru podkapitoly ještě věnovat.

Město je položeno u řeky Labe, která od sebe odděluje Brandýs a Boleslav, na okraji Mělnické 
kotliny.  Severovýchodně  od  Boleslavi  se  nachází  rosáhlý  les,  zatímco  zbytek  okolí  je  bezlesý. 
Místní krajina je rovinatá, a tak nabízí zajímavé pohledy na různé obce, třeba právě Starou Boleslav.

Kolem Brandýsa - Boleslavi vede ,,dálnice“ R10 Praha - Turnov a po obou stranách Labe zde jde 
železniční trať, i když na žádném z místních nádraží není křižovatka. Brandýsem prochází železnice 
Neratovice - Čelákovice a kolem Boleslavi  hlavní trať Lysá nad Labem - Ústí  nad Labem. Do 
Brandýsa - Boleslavi jezdí pražské integrované linky, které, projíždějí-li celé město, staví mimo jiné 
na ústředních zastávkách  Náměstí (v Brandýse) a  Autobusové stanoviště (v Boleslavi). Také sem 
zajíždějí autobusové linky na Mladou Boleslav, jež zastavují z celého města na dvou zastávkách, a 
to v Brandýse U soudu a v Boleslavi Školní, z nichž obě jsou však nedaleko centrálních zastávek. 
Autobusy pak jezdí i k oběma nádražím rozlišeným tak, že zastávka u ŽST Brandýs n./Lab. se 
nazývá Nádraží a u ŽST St. Boleslav Železniční stanice.

Brandýs nad Labem se stal  r.1581 královským městem a jestliže si ho přijedete prohlédnout 
autobusem, je ideální vystoupit na  náměstí, jež je velmi pěkné - s  radnicí -, a pak napravo (při 
pohledu na radnici) spatřit kostel Obrácení sv. Pavla (z r.1542). Ve městě se ovšem nacházejí ještě 
dva menší, ale neméně zajímavé kostelíky - když sejdete za kostelem Obrácení sv. Pavla na ulici 
níže a dáte se doleva, uvidíte seševše pod kopec napravo - na kopečku -  kostel sv. Vavřince (z 
pol.14.stol.). Cestou k němu přetnete zelenou značku, na niž se od Vavřince vraťte, protože vás 
přivede kolem  kostela sv. Petra ke krásnému renesančnímu  zámku. Pokud jste si přijeli jenom 
prohlédnout  obě  města,  sejděte  za  zámkem ke  starému mostu  přes  Labe  (jenž  však  bude  brzy 
nahrazen novým), za nímž přímo hlavní ulicí snadno dojdete do Boleslavi.

Na místě Staré Boleslavi bylo v 9. století slovanské hradiště, na jehož místě vystavěl Boleslav I. 
hrad. U dnes již neexistujícího kostela sv. Kosmy a Damiana byl r.935 zavražděn sv. Václav. Hrad 
byl  v  r.1420 zničen.  Roku 1898 se Boleslav stala  městem. Ve městě  přicházejíce od Brandýsa 

- 148 -



nejprve uzříte  kostely sv.  Klimenta a sv.  Václava.  Sv. Kliment je původně románská bazilika, 
menší sv. Václav byl založen v 11.stol. Břetislavem I. a je v něm památník Václavova zavraždění. 
Branou projdete na náměstí s radnicí a za ním uvidíte poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
tento je raně barokní z l.1617-23 od G. de Vaccaniho a později byl přestavěn K. I. Dietzenhoferem. 
Za kostelem Nanebevzetí P. Marie uzříte ještě pěknou kapli v sousedství autobusového stanoviště. 
Pokud byste chtěli přijet rovnou do centra Staré Boleslavi, můžete kromě autobusáku využít také 
zastávku U brány.

Pokud jde o menší části dvojměstí, zmíním z nich jako první Hluchov ležící mezi oběma centry; 
zde  přímo  u  hlavní  silnice  stojí  kaple  sv.  Rocha.  Dále  si  zaslouží  pozornost  Vrábí na  okraji 
Brandýsa při cestě na Prahu; u autobusové zastávky zde najdete kapli poutní cesty, o níž ještě bude 
řeč, ale zdejší náves s pěknou kapličkou je poněkud schovanější - západně od zastávky při zatáčce 
mírně klikaté ulice směřující na Hrušov. Popovice najdete ještě západněji - severně od Dřevčic; také 
zde stojí za podívání  náves s  kapličkou.  Spořilov leží severozápadně od centra Brandýsa u řeky 
Labe, ale zdejší zajímavost je až za zástavbou - v místě zvaném U světice tady nad pramenem stojí 
kaplička se sochou sv.  Jana Nepomuckého.  Cestou na Spořilov vede zelená turistická značka 
kolem  brandýského  hřbitova  s  kaplí.  Ačkoliv  mimo  východiště  značené  trasy  většinou  moc 
nezmiňuji,  zde  to  musím  udělat;  začnu  však  cestou  neznačenou,  ba  dokonce  v  současnosti 
neschůdnou,  a  tou  jest  poutní  cesta  z  pražského  Proseka  do  Staré  Boleslavi lemovaná 
výklenkovými kapličkami z r.1674 vzdálenými od sebe na délku Karlova mostu; bohužel je většina 
z nich zchátralá, neudržovaná, a na postavení nějakého chodníku podél nich snad nikdo vlivný ani 
nepomýšlí; tato poutní cesta spojuje dva kostely zasvěcené sv. Václavovi. Slibovanou  značenou 
cestu dozajista nenajdete na mapách KČT, a právě proto se o ní musím zmínit, stojí totiž za to, 
abyste o ní věděli a potenciálně ji prošli; je vyznačena improvizovaně modrou barvou a začíná na 
boleslavském autobusovém stanovišti  vedouc k hájovně u Sudohlavenské cesty;  před železniční 
tratí se dává doleva po cestě, se kterou se brzy stáčí, přechází trať a směřuje ke Lhotě, kde se u 
jezera připojuje na oficiální červenou.

(1)  (2) 

(3)  (4) 
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(5)  (6) 

(7)  (8) 

(9)  (10) 
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(11)  (12) 

(1) - brandýská radnice
(2) - brandýský kostel Obrácení sv. Pavla
(3) - brandýský kostel sv. Vavřince
(4) - brandýský kostel sv. Petra
(5) - brandýský zámek
(6) - boleslavské kostely sv. Klimenta a sv. Václava
(7) - boleslavské náměstí a kostel Nanebevzetí P. Marie
(8) - socha sv. Václava na boleslavském náměstí
(9) - socha a kaple u autobusového stanoviště ve Staré Boleslavi
(10) - boleslavský kostel Nanebevzetí P. Marie
(11) - boleslavský kostel Nanebevzetí P. Marie
(12) - hřbitovní kaple v Brandýse nad Labem

Březnice
Město Březnici najdeme v Březnické pahorkatině na říčce Skalici, zvané též Vlčava, vlévající se 

později spolu s Lomnicí v horní části vodní nádrže Orlík do Otavy, která se po krátké době stéká s 
Vltavou. Březnice náleží do okresu Příbram a její průměrná nadmořská výška je 462 m.

V Březnici je železniční křižovatka, kterou prochází trať Zdice - Protivín a na níž začínají tratě 
směr Strakonice a Rožmitál pod Třemšínem. Skrz město bohužel také vede silnice I/19. Z Prahy se 
sem nejlépe dostanete rychlíkem přes Beroun a Příbram směrem na České Budějovice, který již po 
několik let jezdí v taktu 2 hodiny; kromě těchto vlaků sem jezdí také několik přímých autobusových 
linek. Já jsem Březnici navštívil při přestupu z vlaku na autobus do Hvožďan; ten jsem zde vykonal 
v pracovní den, o víkendu je doprava na Hvožďany velice špatná. Jelikož je autobusové stanoviště 
na  opačné  straně  města  než  nádraží,  projde  přestupující  nutně  celým centrem,  ale  cesta  je  to 
opravdu zajímavá.  To zdejší  autobusové stanoviště  je vzorem hrůzy;  jízdní řád abyste  skutečně 
pohledali a veškeré označení je až tak pofidérní, že na správné stání byste se raději měli zeptat, 
nebo byste riskovali, že jej odhadnete naprosto špatně.

Celkově však Březnici není důvod nijak zásadně kritizovat. Je to krásné město, chráněné jako 
městská památková zóna, jehož nejvýznamnější stavbou je zámek, který bude první památkou, na 
niž  návštěvník  města  jdoucí  od  železniční  stanice  narazí.  Zámek  stojí  v  rozlehlém  anglickém 
parku, na jehož okraji se dochovalo  opevnění, podél něhož půjdete právě od nádraží. Na místě 
dnešního zámku stál hrad postavený v l.1224-40 Budislavem Buzicem, přestavba hradu na dnešní 
renesanční zámek byla provedena v 16.stol.  Zámek s centrem města spojuje hodnotný kamenný 
most z  r.1899,  již  cestou  k  němu však  uvidíte  velkolepý raně  barokní  kostel  sv.  Františka a 
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Ignáce,  který byl  postaven jezuity v  l.1642-50 v pro ně typickém stylu;  kolem něj  dojdete  na 
náměstí,  na  něž  se  kostel  obrací  svým hlavním průčelím.  Náměstí  není  nepěkné,  ale  je  velmi 
zkaženo hlavně průtahem silnice. Dobře uděláte, pokud prohlédše si jej opustíte náměstí uprostřed 
něho k severu spolu s modrou značkou; přijdete tak do židovské čtvrti Lokšan, která je další ze 
zdejších hodnotných památek a patří k ní i  synagoga. Modrá značka se za Lokšany stočí doleva 
jdouc k autobusovému stanovišti  a dále na západ; z míst,  která vám z vlastní  zkušenosti  můžu 
doporučit, však ještě zbývá hřbitov s kostelíkem nacházející se jihozápadně od náměstí.

(1)  (2) 

(3)  (4) 

(5)  (6) 

(1) - březnický zámek
(2) - březnický zámek
(3) - březnické náměstí s kostelem sv. Františka a Ignáce
(4) - židovská čtvrť Lokšany
(5) - hřbitovní kostelík v Březnici
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(6) - kostel sv. Františka a Ignáce v Březnici

Budyně nad Ohří
- zatím bez textu -

Buštěhrad
Buštěhrad je působivé město v Kladenské tabuli, stojící ve stínu svého okresního města Kladna. 

K r.1352 je zde doložena ves Buštěves, která byla v r.1497 povýšena na městečko a přejmenována 
na Buckov, přičemž zdejší hrad dostal nové jméno Buštěhrad. Po zániku tohoto hradu z 15.stol., k 
němuž došlo v r.1570, začalo na jeho místě vyrůstat městečko, které do sebe pojalo některé jeho 
části. Východně od bývalého hradu byl v l.1699-1705 postaven J. Klingenleitnerem zámek, který 
byl v l.1747-54 přestavěn K. I. Dientzenhofferem a A. Luragem; zámecká kaple byla v l.1814-16 
přestavěna a r.1897 rozšířena na dnešní kostel Povýšení sv. Kříže. V roce 1911 se Buštěhrad dočkal 
povýšení na město.

Dopravu do Buštěhradu zajišťují hlavně linky Praha - Kladno, jež do Buštěhradu zajíždějí; ty v 
Praze začínají buď na Dejvické, nebo na Zličíně.

Asi nejzajímavější částí města je ta vyrostlá v místech hradu, na jehož pozůstatky můžete ve 
zdejší zástavbě narazit. Zámek je v současnosti zpustlý, opravený je jen kostel Povýšení sv. Kříže. 
Za návštěvu by mohlo stát také náměstí s kaplí sv. Maří Magdalény z r.1848. V Buštěhradě v mládí 
žil slavný spisovatel Ota Pavel, kterého si zde můžete připomenout v jeho museu.

Do Buštěhradu, jakkoliv by rozhodně neměl zůstat stranou zájmu lidí, zejména pokud žijí v jeho 
okolí, do nějž se řadí i hlavní město, bohužel nevede žádná turistická značená trasa, což je zřejmě 
způsobeno i malou nabídkou menších cest, jež by do města přicházely. Podle mapy jedna taková 
vede k severu - na Stehelčeves; špatné by nemuselo být také jití po silnici na Vrapici, z níž navíc 
odbočuje cesta na Kladno vedoucí lesem s  kaplí sv. Jana Křtitele; další zřejmě pohodová silnička 
vede na  Bouchalku a  Zájezd; ověřenou coby klidnou mám silničku od  Číčovic. Méně klidná, ale 
velmi vhodná k použití, je silnička do nedalekých  Lidic, s jejichž návštěvou je možné prohlídku 
Buštěhradu výhodně spojit - jedná se sice o místo s depresivní minulostí, ale o to více je záhodno si 
tuto historii připomenout.

Bystřice
- zatím bez textu -

Cvikov
- zatím bez textu -

Čáslav
- zatím bez textu -

Čelákovice
Čelákovice leží na kraji okresu Praha - východ a jsou městem již od 16. století. Nacházejí se u 

Labe, ve Středolabské tabuli, ve výšce 184 m n.m. K městu kromě vlastních Čelákovic patří části 
Za Tratí,  Jiřina,  Sedlčánky,  Císařská kuchyně a  Záluží.  Jižně  od něj  je  kromě sousedních  obcí 
zajímavá asi hlavně mochovská rozvodna, na niž je zajímavý pohled především při cestě po silnici 
č.611. Na severním břehu Labe je již zajímavostí více - nacházejí se tu rozlehlé lesy a kromě toho, 
že  tu  je  významný  vodní  zdroj,  se  můžete  podívat  ke  svatému  Václavovi:  po  obou  stranách 
výklenkové kapličky s reliéfem zde stojí sochy andělů; podle textu v mapě bylo toto místo dříve 
ještě mnohem zajímavější.

Město je mimo velké silnice, jezdí sem nějaké ty autobusy; nicméně z Prahy sem přímo dojedete 
jedině vlakem po  hlavní trati Praha - Nymburk - Kolín, na níž zde leží křižovatka s tratěmi  na 
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Neratovice a na Mochov (v současnosti neprovozovanou).
Udělali-li  byste  tu  zásadní  chybu,  že  byste  vynechali  historické  centrum města,  asi  by  vás 

Čelákovice příliš neuchválily, byť se i v jiných částech vyskytují zajímavé prvky, jako například 
novobarokní radnice z r.1911 na současném centrálním náměstí. Historická část města se nachází u 
Labe, přesněji naproti ostrovu, z něhož je sice krásný pohled na kostel, ale bohužel chybí přejitelná 
lávka, takže se sem dostanete buď ulicí odbočující u sochy sv. Jana Nepomuckého, čímž se ovšem 
vyhnete náměstí, nebo opuštěním značek hned za náměstím (na něm se spolu s nimi dáte vpravo a 
potom budete pokračovat rovně, zatímco ony jdou mírně doleva). Chcete-li dále pokračovat k řece 
(nebo jdete od ní), musíte se vrátit docela velký kus zpět; ovšem už samotný pohled na historickou 
část absolutně změní váš náhled na město, jenž jste si mohli vytvořit cestou od nádraží. Příchod do 
starého centra, běžného spíše pro větší ves, či městys, ale nádherně udržovaného, vás hodí do zcela 
jiného světa. Nachází se zde moc hezká tvrz - pocházející ze středověku, později ovšem renesančně 
přestavěná - a hned vedle ní již zmíněný úžasný původně románský  kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, na němž je jeho původ - v počátcích 13. století - skutečně krásně patrný.

(1)  (2) 

(1) - kostel Nanebevzetí P. Marie v Čelákovicích
(2) - čelákovická radnice

Černošice
Černošice jsou město okresu Praha - západ s průměrnou nadmořskou výškou 211 m. S Prahou 

sousedí tak těsně, že Dolní Černošice jsou dokonce okrajovou částí hlavního města, ačkoliv sem 
nejezdí žádná, tedy ani městská, doprava, pročež jsou Dolní Černošice dopravně příslušné spíše k 
Černošicím než k Praze.

Nejzajímavější částí  Černošic jsou  Černošice Horní s pěkným  kostelem Nanebevzetí  Panny 
Marie doloženým  k  r.1352  a  radikálně  barokně  přestavěným  pod  vlivem  architektury 
Zbraslavského  kláštera,  umístěným  u  zeleně  značené  turistické  trasy.  Jinak  se  ve  městě  také 
vyskytuje  spousta  zajímavých vil hezky pozorovatelných i  z  vlaku jedoucího  po  železnici  na 
Beroun.

Tvář Černošic formují zejména  údolí řeky Berounky a potoka Švarcavy, obklopená povětšinou 
dosti prudkými svahy. Jen na pravém břehu Berounky jsou sice nejprve Brdy, ale ty u Kazína končí 
přecházejíce v rovinu, jež se za městem značně rozšiřuje i na levém břehu, kde je rovina po celou 
dobu ohraničena  poberounským masivem Českého krasu. Právě zde se nad Horními Černošicemi, 
při rozcestí zelené značky s červenou, nachází kouzelné místo zvané Sulava. Dojít sem v krásný, jen 
lehce větrný, podzimní den, je úžasný zážitek.

K Černošicím kromě Horních Černošic náležejí Stará a Nová Vráž a Dolní Mokropsy, přičemž 
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Mokropsy Horní jsou za Berounkou a zřejmě patří ke Všenorům. V Dolních Mokropsech stojí na 
návsi zajímavá kaplička sv. Václava; chcete-li se z nich dostat na protější břeh řeky, můžete přejít 
po železničním mostě.

Hlavní dopravu do Černošic zajišťuje vlak  hlavní tratě Praha - Beroun a dále sem jezdí i pár 
pražských  integrovaných  linek,  které  ale  asi  pro  cestu  sem  neužijete.  Pravda  však,  že  se  tu 
přestupuje na autobus na Vonoklasy, což je z Prahy úžasná cesta: Nejprve vyjedete vlakem po velké 
železniční  trati,  z  něhož  ovšem v  Černošicích  vystoupíte  a  po  krátkém přestupu nastoupíte  na 
autobus.  Pojedete  po  nevelké  silničce  údolím  Švarcavy,  až  přijedete  na  okraj  Solopysk,  kde 
odbočíte na silničku označenou značkou ,,slepá ulice“. Touto budete chvíli stoupat, až se dostanete 
nad vesnici Vonoklasy nacházející se v malém údolí. Tam sklesáte a vystoupíte třeba u kostelíka, 
nicméně autobus již stejně na další zastávce končí, protože ta silnice už z obce skutečně nikam dál 
nevede. Kromě zmiňovaných jedou přes Černošice také podbrdské autobusy, kterými se rovněž stojí 
za to projet; po vyjetí do Vráže se vám totiž naskytnou neobvyklé pohledy na Brdy a Všenory. 
Bohužel z těchto linek před časem zbyla jen jedna a ta v současnosti staví za Prahou až v Řevnicích.

kostel Nanebevzetí P. Marie v Horních Černošicích

Český Brod
Město Český Brod leží v kolínském okrese, v centru Českobrodské tabule, ve výšce 219 m n.m. 

Protéká jím  Šembera, zatím jen říčka, vlévající se coby řeka do  Labe naproti obci Kostomlátky. 
Právě k ochraně brodu přes Šemberu zde vznikla v pol.12.stol. tvrz, kolem níž pak vyrostla osada, 
pozdější město.

Silnice č.12 vede okolo Českého Brodu po přeložce, a tak mu přináší spíše výhodu. Co se týče 
veřejné dopravy, nejezdí sem z Prahy jiné spoje než vlaky hlavní trati Praha - Kolín. U nádraží sice 
začínají i nějaké autobusové linky, na něž by se zde dalo přestoupit, ale to jsem zatím nezkoušel.

Co se týče turistických značených tras, došlo v oblasti jižně - jihozápadně od Českého Brodu, 
kam vedou (vedly) obě zdejší značky, v nedávné době k nepochopitelnému velkému přeznačení 
zelené značky, po němž se tato z města ztratila a vede sem jenom červená; zelená je však v tomto 
úseku velmi dobře rekapitulovatelná, vedši z Tismic přímo po silnici. Červená je vhodná k projití, 
protože obchází nejzajímavější místa Brodu, jen náměstím jde pouze po okraji. Právě na náměstí je 
asi nejzajímavější památka tohoto města - bílý kostel sv. Gottharda (viditelný i z vlaku, pokud o 
něm víte) a u něj stojící zvonice.

Jinak stojí za vidění celé náměstí i brána, kterou na něj přichází právě červená, a jinak z cesty 
červené  značky hlavně  evangelický kostel,  původně  katolický  zasvěcený  Nejsvětější  Trojici,  a 
kostel přebudovaný na sýpku (u mostu přes Šemberu).
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(1)  (2) 

(3) 

(1) - Český Brod - kostel sv. Gottharda a zvonice
(2) - Český Brod - evangelický kostel
(3) - Český Brod - kostel přebudovaný na sýpku

Dobrovice
- zatím bez textu -

Dobřichovice
Dobřichovice jsou město na řece Berounce, v průměrné nadmořské výšce 205 m, náležející do 

okresu Praha-západ. V r.1876 se staly městečkem a od r.1969 jsou městem.
U Berounky zde stojí  zámek ze 16. století, postavený na místě gotické tvrze; v r.1779 byl po 

požáru barokně přestavěn. Zámek je krásně pozorovatelný také z vlaku jezdícího po protějším břehu 
řeky.

Do Dobřichovic se dnes z Prahy dostanete jedině  vlakem, žel  nádraží stojí na pravém břehu 
Berounky na východním okraji města v místní části Brunšov a do centra je to odtud celkem daleko. 
Vede tudy hlavní železniční trať z Prahy na Beroun. Z nádraží je možné vyjít jak nádražní budovou, 
tak na druhou stranu, kam také ústí podchod; to je výhodnější, pokud směřujete do centra, cestou 
kam přejdete lávku (spolu se zelenou značkou) a za ní se dáte doleva buď podél řeky, nebo ulicí; k 
zámku je to něco přes kilometr. Dříve v Dobřichovicích, a to přímo na centrální zastávce Rozcestí 
na Karlík stavěly podbrdské autobusy, z nichž linka 470800 sice stále jezdí, ale již neobsluhuje 
zastávky v úseku Praha,,Na Knížecí - Řevnice.

K dobřichovickému zámku byste rozhodně měli zajít a pokud občas jedete po trati 171, jistě vás 
to už někdy lákalo - je to ten nejzajímavější objekt v Dobřichovicích, navíc nádherně opravený; 
interiér  není přístupný, ale  můžete vstoupit  na nádvoří,  které  je průchozí a za nímž se nachází 
náves.

Dobřichovice jsou dobrým východištěm na Brdy, kam stoupá modrá značka začínající u nádraží; 
půjdete-li nejprve k zámku, můžete se na ni dostat s pomocí mapy dobrou zkratkou. Zelená značka 
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naopak vede přes zde poměrně široké údolí do Českého krasu, který tady zahrnuje dlouhý hřeben 
zdvihající se nad Berounkou od Hostimi po Prahu. Ještě v údolí pod hřebenem leží vesnička Karlík; 
zelená vede jen po jejím okraji, ale stojí za to jít tam i po chodníku podél silnice z Dobřichovic, 
protože tak přijdete k novorománskému kostelu sv. Martina a Prokopa; samozřejmě od něj nemusíte 
pokračovat na zelenou, ale můžete jít i k nedaleké červené značce a buď po ní, nebo po silničce 
Karlickým údolím kolem zříceniny hrádku Karlík do Dolního Roblína. Samozřejmou možností je i 
cesta z Dobřichovic do sousedních Všenor, jež je nejlepší ulicí podél trati bližší k Berounce; cesta 
později skončí a budete nuceni přejít trať, ale to už budete před křižovatkou, na níž hlavní silnice 
opouští údolí, po čemž i po druhé straně trati vede klidná ulice. Pokud se ptáte na možnosti cesty 
přímo podél řeky, odpovím vám tak, že je velmi pěkná a mnou projitá na levém břehu, a to jak do 
Dolních Mokropsů, jižní to části Černošic, tak po cyklostezce do sousedních Letů.

(1)  (2) 

(3)  (4) 

(1) - dobřichovický zámek
(2) - dobřichovický zámek
(3) - dobřichovický zámek
(4) - dobřichovický zámek

Dobříš
Dobříš se nachází v příbramském okrese ve výšce 371 m n.m. v nevelkém specifickém území, 

kde na západě se zdvihají  Brdy, které však jsou dál, než by se čekalo; na východě je  Dobříšská 
pahorkatina; a z jihu se sem zařezává konec  Příbramské pahorkatiny. V Dobříši se stéká několik 
potoků (Trnovský,  Lipížský,  Dobříšský),  avšak v důsledku není  vodní  páteří  města  nějaký malý 
potůček, nýbrž  rybníky Papež, Koryto a Huťský, pod Starou Hutí pak  Strž. Výsledný potok se již 
kousek za Strží vlévá do Kocáby, která ve Štěchovicích, dosáhši statutu říčky, vtéká do Vltavy.

Dobříš dnes objíždí ,,dálnice“ R4 Praha - Příbram - Strakonice, ale hlavní cesta na jih tudy vedla 
odedávna; hrad Vargač, založený zde Janem Lucemburským, je doložený k r.1252.

Dopravit se do Dobříše není těžké i proto, že sem byl před časem z Kytína prodloužen autobus 
PID 317; nedávno se dokonce příslušníci ROPIDu rozhodli, že nebude do Kytína zajíždět, takže je 
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cesta jím do Dobříše o něco rychlejší. Navíc tady končí  železniční trať od Prahy (původně měla 
pokračovat na Příbram); cestu sem vlakem bych ovšem doporučil hlavně železničním nadšencům - 
je sice krásná, ale dosti dlouhá. Jestliže se chcete do Dobříše dostat co nejrychleji, jsou k tomu 
ideální  autobusy na Příbram, z nichž část sem zajíždí. Přestoupit se tu dá na autobusy do obcí na 
silnici podél R4, tedy Obořiště a Dlouhé Lhoty, kudy dříve jezdily některé spoje přímo z hlavního 
města na Příbram. Další možnost nabízí krásná a dříve velmi užitečná (což se snad zase někdy vrátí) 
linka  210038 přes  hřeben Brd  na  Osov,  Hostomice,  Lochovice  a  Hořovice;  tato  linka  však  po 
Rathově destrukci  středočeské dopravy jezdí  jen v pracovní dny,  a proto na její  použití  budete 
možná muset rezignovat;  pěkná je na ní  třeba zastávka Dobříš,,na Hradci kousek pod brdským 
hřebenem na křížení silnice s červenou značkou.

Zdejší  náměstí  je  do značné  míry ovlivněno dopravou -  jeho velkou část  zabírá  autobusové 
stanoviště, a navíc je vlastně i silniční křižovatkou. Nicméně domy na náměstí jsou dosti pěkné a 
to  včetně klasicistní  radnice.  Nejzajímavější  část  města  se  však nachází  východně od náměstí; 
kousek nad rybníky tu stojí zámek z 2.pol.17.stol. doplněný zámeckým parkem; před zámkem je 
prostranství  s  kostelem a  pod  ním  rybník  Koryto,  nad  kterým  uvidíte  kostel  sv.  Kříže.  Nad 
Huťským rybníkem by se měl nacházet zbytek hradu Vargače, kde jsem ale doposud nebyl.

Z okolí nebudu nic přímo zmiňovat; východní oblast moc projitou nemám, ale přesto bych řekl, 
že ať si vyberete jakoukoliv ze značených cest v okolí města, nebudete zklamáni. Území samotné 
Dobříše  je  na  východě dost  omezené,  ale  zato  zahrnuje  velkou  oblast  v  Brdech  (až  k  okresní 
hranici).

(1)  (2) 

(3)  (4) 
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(5) 

(1) - dobříšská radnice
(2) - dobříšský zámek
(3) - kostel u zámku
(4) - dobříšský zámek
(5) - dobříšský zámek

Doksy
- zatím bez textu -

Dolní Bousov
- zatím bez textu -

Dubá
- zatím bez textu -

Hořovice
Město Hořovice leží v okrese Beroun, v Hořovické pahorkatině, ve výšce 375m n.m. Hořovická 

pahorkatina odděluje Brdy a Zbirožskou vrchovinu (na JV okraji Křivoklátska). Hořovicemi protéká 
říčka  Červený  potok,  jež  vytváří  hluboké  údolí  a  před  Zdicemi  se  stéká  s  podobně  velkým 
Stroupínským potokem, aby se toky za městem společně vlily do Litavky a s ní pak v Berouně do 
Berounky.

Místo dnešního města bylo osídleno již v 10.stol., ale jeho význam stoupl na přelomu století 12. 
a 13., kdy zde bylo zřízeno panské sídlo a r.1322 pak Hořovice získaly městská práva a střed města 
získal opevnění, na rozdíl od zámku a kostela sv. Jiljí, kolem nichž se postupně vytvořila Velká 
Víska připojená k Hořovicím až r.1919.

Hořovicemi  prochází  hlavní  železniční  trať  Praha  -  Cheb se  stanicí  na  kopečku nad  údolím 
Červeného potoka a Lázeňským rybníkem, ovšem na druhé straně než je centrum; k náměstí od 
nádraží  vede  pěkná  (značená)  cesta,  ale  je  to  poněkud dolů  a  nahoru;  rychlík  (příp.  zrychlený 
osobák) je však jedním z možných způsobů dopravy z Hořovic do Prahy. Nejvýznamnějším místem 
stran autobusové dopravy je  náměstí B. Němcové, kde se nachází autobusové stanoviště; z Prahy 
sem jezdí například podbrdská linka 470800, ale i rychlejší linky, které však nejsou o nic vydatnější 
než podbrďák, ale orientované pro dopravu z Hořovic do Prahy (takže se vám obvykle nebudou 
hodit). I přestupovat je v Hořovicích možno, jinak než na přestupu jsem je také nenavštívil. První, 
zajímavý, směr, jímž můžete vyjet, je na městečko Komárov a vesnici  Zaječov, stojící při hranici 
vojenského  výcvikového  prostoru  Jince,  jehož  okrajové  části  jsou  však  dnes  částečně 
zpřístupňovány. Po druhé jsem v Hořovicích přestupoval cestou od vsi  Hředle, odkud by se jistě 
teoreticky nabízel spíše přestup ve Zdicích, jenže o víkendu jezdí do Hředlí pouze jeden spoje za 
den -  ano,  jeden spoj,  Zdice -> Hořovice;  na této  cestě  kromě jiného zaujme přejezd  letiště  v 
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Tlusticích;  v  okolí  Prahy narazíte  na podobnou věc  u Velké  Dobré,  ale  křížení  v  Tlusticích  je 
mnohem efektnější především poněvadž zde mají asfaltovou přistávací dráhu, a tak cestou z Tlustic 
do Hořovic přejíždíte přes regulérní letištní plochu.

Jak jsem naznačil, znám Hořovice ze dvou kratších přestupů, přičemž po prvé jsem sotva doběhl 
z nádraží na náměstí a zpátky a po druhé jsem si město příjemně projel autobusem. Nicméně cesta 
autobusem od Tlustic a následně na Lochovice vám město ukáže moc pěkně, jelikož, ač to z mapy 
není na první pohled znát, hlavní silnice se kroutí přímo přes náměstí a na něm je také významné 
rozcestí, takže při popsané cestě aspoň trochu uvidíte všechny nejvýznamnější hořovické památky. 
Základem Hořovic je samozřejmě centrální náměstí (Palackého) s raně barokním kostelem Nejsv. 
Trojice, novorenesanční  radnicí a dalšími zajímavými domy. I od náměstí můžete vidět  zámek 
stojící východně od něj. Oba zámky jsou dnes barokní; starý zámek ztratil na významu po výstavbě 
zámku  nového,  právě  on  vznikl  přestavbami  starého  významného  sídla;  nový  zámek  postavila 
hrabata z Vrbna kon. 17.stol.  Centrem  Velké Vísky - stojícím nedaleko od zámků - je původně 
gotický, ale několikrát přestavěný kostel sv. Jiljí.

K Hořovicím kromě samotných Hořovic, Velké Vísky a osad Na Cintlovce a Vysutka nepatří 
žádné okolní vísky.

hořovická radnice

Hostivice
Toto město na Praze - západ se do území Prahy zařezává jako klín zaražený ze západu. Pro 

Hostivici, stavší se městem r.1978, to není zrovna moc dobré, protože na sever od ní se nachází 
ruzyňské letiště,  což je jedna z věcí snižujících turistickou hodnotu Hostivice.  Dále je také pro 
město nepříjemné, že jím prochází  silnice č.6,  která z hlediska turistického způsobuje, že ač je 
Hostivici dobré vidět, je v dnešní době vlastně vhodné zde spíše začít či skončit, ale skoro není 
možné udělat pěknou trasu, která by městem procházela. Přitom právě tímto městem vedla dříve 
poutní cesta  Hájek - Loreta, na níž jsou dnes opravovány kapličky a bylo by moc pěkné, kdyby 
někdo udělal chodník do Prahy aspoň podél té hlavní silnice, i když by asi nebylo o moc náročnější 
postavit chodníček trochu jižněji.

Dopravně je Hostivice velmi zajímavá, což je dalším důvodem, proč tady začít nějaký výlet. Je 
tu železniční křižovatka. Hlavní místní trať přichází od pražského Masarykova nádraží a pokračuje 
přes Kladno na Rakovník a Chomutov. Druhá směřuje od hlavního nádraží pražského přes zajímavé 
hlubočepské viadukty do Hostivice a dále přes zpustlou a takřka nepoužívanou zastávku Hostivice - 
Litovice do  Rudné; vlastně celá tato trať je dosti málo využívaná - od hlavního nádraží jede pár 
osobáků a vybraný zlomek rychlíků, opravdu docela dost spojů se pohybuje jen mezi sousedícími 
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stanicemi  Praha  -  Zličín  a  Hostivice.  Třetí  trať  zde  začíná;  je  nově  opravena  po  dlouhodobé 
odstávce  a  vede  z  Hostivice  do  Podlešína.  Po  této  zajímavé  železnici  jezdí  cyklovlaky  Praha 
Masarykovo n.  - Slaný.  I vzhledem k té zmiňované hlavní silnici  tudy aspoň jezdí docela dost 
autobusů,  přestože  ty  dálkové  zde  stejně většinou nestaví.  Jinak sem jezdí  třeba  linky  Praha  - 
Rakovník a také hromada pražských integrovaných autobusů, jež tu vytváří menší MHD.

K Hostivici patří osady Hostivice, Litovice, V Čekale, Břve a Palouky, přičemž nejzajímavější je 
okolí  hlavního náměstí,  kde se nachází  pěkný  zámek a  původně gotický  kostel  sv.  Jakuba.  V 
Litovicích se  nachází  zajímavá  tvrz a  také  Litovický  rybník,  který  spolu  s  rybníky  Kalou  a 
Břevským tvoří přírodní památku Hostivické rybníky; i tu je pěkné si projít.

Napsal jsem, že Hostivici je nejlepší použíti jako start nebo cíl, ale díky jedné organizované trase 
již mohu s jistotou říci,  že i do Prahy se odtud dostanete příjemnou cestou; jedná se o tu cestu 
začínající podle mapy u Peterkova mlýna, odkud jde do Řep; dokonce zde můžete vidět i zrušené 
turistické značky. Cesta vychází od prodloužení ulice Sadové a trať na Zličín přetíná přibližně v 
místě můstku (v mapě); u Peterkova mlýna je pak nejlepší jít prostě přímo, abyste nakonec došli až 
k řepskému klášteru; u mlýna také můžete odbočit doleva, k silnici; v těchto místech vede chodník 
kolem zastávky Palouky a pokud zrovna nebude ulice Na hůrce použita pro odklon dopravy, můžete 
touto dojít k vodní nádrži Jiviny a dále například do Ruzyně. Cestou po Západní spojce lze také 
vypozorovat, že použitelná by měla být i cesta od hřbitova na Dědinu, která jde podél plotu letiště.

Hostivce  leží  mimo  řeky,  v  dosti  zvláštním,  avšak  ne  nezajímavém,  prostředí,  protékají  jí 
Jenečský  a  Litovický  potok,  které  se  stékají  kousek  pod náměstím a  ať  výsledný tok  nazveme 
jakkoliv,  skončíme  ve  vodní  nádrži  Džbán,  za  níž  už  tomuto  potoku  nikdo  neřekne  jinak  než 
Šárecký.

(1)  (2) 

(1) - Litovický rybník
(2) - hostivický zámek

Hostomice
Hostomice jsou malé město ležící v průměrné nadmořské výšce 361 m pod klidnými zalesněnými  

kopci Brdské vrchoviny - na východní straně se zvedají Hřebeny, které na jihu přecházejí v centrální 
Brdy a na západě se tyčí bájný  Plešivec; nerozlehlá  rovina, v níž Hostomice stojí, je na severní 
straně ukončena hřebenem Housinou. Do Hostomic z Brd stéká několik potoků, jež pokračují jako 
říčka Chumava do Litavky, do níž se vlévá v Libomyšli a později s ní v Berouně do Berounky.

Hostomice jsou připomínány k r.1343, kdy byly v držení Zajíců z Valdeka; po založení hradu 
Karlštejna byly připojeny ke karlštejnskému panství; dnes jsou součástí okresu Beroun. Ve 14.stol. 
byly povýšeny na městečko, r.1738 pak na město. V 17. a 18. stol. se zde rozvíjelo hrnčířství, ale od 
19.stol. se zde začaly vyrábět cvočky, jejichž hlavním odběratelem byla armáda, jejíž zájem však po 
r.1866 výrazně poklesl, což vedlo až k sociálním nepokojům, na jejichž potlačení bylo povoláno 
vojsko.

Po zrušení  přímé autobusové linky z  Prahy se  sem nejlépe dostanete  vlakem po trati  Zadní 
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Třebaň -  Lochovice (na  niž  přestoupíte  z  osobního vlaku na Beroun  v Zad.  Třebani),  přičemž 
nádraží je až na samém okraji města.

Nejzajímavější je ve městě kostel Nastolení sv. Petra v Antiochii z 18.stol. stojící na náměstí.
Z nádraží na náměstí  vede po hlavní ulici  žlutá značka,  z města pak značky vycházejí  ve 4 

různých směrech a ve všech vedou na Brdy. Z blízkého okolí stojí za zvláštní zmínku určitě věž na 
Studeném vrchu,  k níž nevede žádná značka, takže cestou tam musíte spoléhat na mapu a své 
orientační schopnosti, při cestě od červené vám pomohou i šipky; tato věž je dnes přístupná jako 
rozhledna, ale bohužel ne dlouhodobě, nýbrž jen v několika vybraných dnech každý rok.

(1)  (2) 

(3) 

(1) - kostel Nastolení sv. Petra v Antiochii v Hostomicích
(2) - kostel Nastolení sv. Petra v Antiochii v Hostomicích
(3) - věž na Studeném vrchu

Jablonné v Podještědí
- zatím bez textu -

Jílové u Prahy
Jílové u Prahy leží na Praze - západ a bylo Karlem IV. povýšeno na královské horní město, což 

nám jasně říká, že tu byly doly, konkrétně zlaté, zničené na počátku husitských válek, kdy bylo také 
vypáleno město.
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Město toto jest úžasně umístěné v posázavských kopcích, v průměrné nadmořské výšce 381 m, 
přičemž díky svému docela  velkému katastru dosahuje až k Sázavě.  Z významnějších vesnic k 
němu patří kromě samotného Jílového Luka pod Medníkem, Studené, Radlík, Kabáty a Borek, kde 
se  nachází  železniční  stanice  (Jílové  u  Phy)  tratě  Praha  -  Vrané  n./Vlt.  -  Čerčany,  nazývané 
Posázavským pacifikem. U osady Žampach také stojí krásný viadukt Kocour.

Kromě  vlaku Praha - Čerčany a  neintegrovaných autobusů na Neveklov je Jílové významným 
místem pro  autobusy Pražské integrované dopravy - končí tu několik linek  obsluhujících vesnice 
blíže k Praze a hlavní linka, obvykle však pokračující přes Borek a Kamenný Přívoz do Prosečnice. 
Přestupovat je zde možné na Neveklov, pokud vám zrovna nejede přímý spoj.

Samotné město má hlavně velmi pěkné náměstí s nádhernou radnicí s věží a průjezdem, kterým 
vede silnice na Davli. Krásu náměstí doplňuje raně gotický kostel sv. Vojtěcha ze 13. století.

V okolí Jílového je toho k vidění opravdu mnoho. Například řeka Sázava, podél níž se můžete 
vydat po červeně značené Posázavské stezce, ze které je také krásně vidět viadukt Kocour; ovšem i 
přímo pod tento most se lze podívat - po žluté značce. Chcete-li se z města dostat k Sázavě, nelze 
nedoporučit zelenou značku vedoucí přes Boží skálu. Na území města je také možné vidět doly a 
Svatováclavské lázně, u nichž ale nic zase tak moc zajímavého nenaleznete. Nicméně celé okolí je 
vrcholně zajímavé, takže již poukáži jen na rozleklý Hornopožárský les s loveckým zámečkem u 
rozcestí červené, modré a žluté v jeho centru.

(1)  (2) 

(1) - jílovská radnice
(2) - kostel sv. Vojtěcha v Jílovém u Prahy

Kamenický Šenov
- zatím bez textu -

Klecany
Nad  údolím Vltavy, v průměrné nadmořské výšce 265 m, leží na území okresu Praha-východ 

město Klecany.
Toto místo bylo prokazatelně osídlené ve 12.stol., kdy tu na ostrohu bylo hradiště Pravý Hradec. 

Pozdější Klecany se nakonec r.1994 staly městem.
Z  Prahy do  Klecan  jezdí  autobusové  linky PID začínající  v  hlavním městě  u  stanice  metra 

Kobylisy. Některé spoje linky  371 v Klecanech končí; dříve tak část z nich činila na centrálním 
nám. Třebízského (zastávce Klecany), později tam bylo obracení zrušeno, a všechny končící spoje 
proto dojíždějí až k Vltavě na zastávku Klecánky, jež je tak dostupná několika autobusovými spoji i 
v  nepracovní  dny.  Hlavní  spojení  na  Klecánky  ovšem zajišťuje  přívoz ze  sousedních  Roztok. 
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Centrální zastávka všech spojů kromě těch na Klecánky se jmenuje U kostela, zmíněná část spojů 
však přes tuto zastávku nejede,  a tak je při  jejím využití  dobré dát  si  pozor,  jestli  vám nejede 
vhodný spoj z náměstí; všechno na Prahu pak společně staví u hřbitova.

Na  centrální  náměstí si  příležitostně  určitě  zajděte,  to  nejzajímavější  se  však  v  Klecanech 
nachází výše - u zastávky U kostela, kde stojí zámek, jehož dnešní podoba je klasicistní, původně 
však byl postaven poč.18.stol. na místě starší tvrze, a také krásný  kostel Nanebevzetí P. Marie, 
pův. ze 14.stol., následně přestavěný barokně (r.1749) a novorenesančně (v l.1889-92). Zajímavá je 
rovněž  fara,  kde  žil  Václav  Beneš  Třebízský,  na  jehož  jméno  v  Klecanech  a  okolí  nejednou 
narazíte.  V případě  cesty  kolem hřbitova  se  určitě  podívejte  i  na  hřbitovní  kapli a  někdy si 
rozhodně udělejte čas na procházku Klecanským hájem na působivou vyhlídku z vrcholu skal nad 
Vltavou; odbočka zelené značky je velmi dlouhá na to, abyste ji prostě prošli navíc při výpravě po 
této značce.

Přes Klacany vede již zmíněná zelená turistická značka s dlouhou odbočkou Klecanským hájem 
na vyhlídku; tato zelená začíná na  Klecánkách na červené podél Vltavy a z Klecan dnes jde do 
Přemyšlení po silnici; na původní cestě polem proběhla výstavba, dnes by mělo být možné touto 
novou  čtvrtí  rozumně  projít,  cesta  po  jejím  východním  okraji  je  místy  hůře  schůdná;  pokud 
nebudete chtít jít z Přemyšlení dál po zelené na  Čimice, ale do centra  Zdibů, je nejlepší vyjít po 
staré zelené okolo hřbitova a na rozcestí, kde odbočovala doprava (dnes tato cesta vede do oné nové 
zástavby), pokračovat rovně; doprava se dáte až na další křižovatce a pak sejdete přímo na rozcestí 
žluté s modrou na Veltěži.

(1)  (2) 

(3)  (4) 
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(5)  (6) 

(1) - kostel Nanebevzetí P. Marie v Klecanech
(2) - klecanský zámek
(3) - kostel Nanebevzetí P. Marie v Klecanech
(4) - klecanská fara
(5) - pohled z Klecanské vyhlídky na údolí Vltavy (směr JV)
(6) - pohled z Klecanské vyhlídky na údolí Vltavy (směr Z)

Kosmonosy
Severně  od  okresního  města  Mladé  Boleslavi  stojí  na  návrší  (ve  výšce  243 m n.m.)  ve 

Středojizerské tabuli město Kosmonosy. Od staré části Mladé Boleslavi je poměrně daleko, avšak 
po postavení automobilky a přilehlých sídlišť už jsou s okresním městem stavebně spojeny.

Kosmonosy jsou prvně připomínány k r.1168; jejich název pochází z toho, že zdejší obyvatelé 
nosili  kosmy,  tedy mnoho vlasů.  Původně patřily pražským křížovníkům,  ve 13.stol.  je  získaly 
pánové ze Zvířetic, kterým náležely do 15.stol.; ve 2.pol. 16.stol. zde Adam Krajíř vybudoval tvrz. 
V l.1650-1740 je vlastnili Černínové, kteří přestavěli zdejší zámek a postavili řadu dalších staveb, 
jež jsou dnes významnými památkami. V r.1868 se Kosmonosy staly městysem, od r.1914 jsou 
městem.

Z Prahy sem jezdí autobusové linky přes Mladou Boleslav, přičemž několik spojů končí u garáží 
dopravce Transcentrum na jižním okraji města, ale většina jich jezdí přes centrum pokračujíc dále 
na Mnichovo Hradiště.

Náměstí s centrální autobusovou zastávkou působí nezajímavě až nepěkně, spíše jako obyčejná 
křižovatka, tím větší zajímavosti však stojí opodál. V západní části Kosmonos je zámek, původně 
postavený v renesančním slohu v l.1560-70, v l.1697-1709 barokně přestavěný G. B. Alliprandim, 
r.1836 bylo empírově upraveno jeho jižní křídlo. Od zámku vede alej ke klášteru s raně barokním 
kostelem Nalezení sv. Kříže z l.1670-74 od D. Agostiniho; klášterní budova pochází z l.1688-94 a 
dnes  je  v  areálu  psychiatrick  léčebna.  Půjdete-li  od  centrální  zastávky na  druhou  stranu,  brzy 
narazíte na raně barokní zvonici z r.1673 napravo od ulice; dáte-li se doprava kolem ní, přijdete k 
Loretě z l.1704-12 podle Alliprandiho.

Z Kosmonos lze samozřejmě jít zástavbou do centra Mladé Boleslavi, příjemnější možnosti však 
nabízí klikatící se modrá značka, jež v jednom směru také přijde do Boleslavi, na druhou stranu vás 
dovede do Bakova nad Jizerou; východně od města si můžete cestu trochu zkrátit po krátké žluté 
značce.
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(1)  (2) 

(3)  (4) 

(1) - kosmonoská zvonice
(2) - kosmonoská Loreta
(3) - klášterní kostel Nalezení sv. Kříže v Kosmonosech
(4) - kosmonoský zámek

Kostelec nad Černými lesy
Město Kostelec nad Černými lesy leží v okrese Kolín, na samém okraji Benešovské pahorkatiny; 

jeho  průměrná  nadmořská  výška  je  391  m.  Neprotéká  jím žádný  tok,  ale  v  něm a  v  okolí  je 
prameniště Jalového potoka, jenž odtud teče na sever, u Liblic se vlévá do Šembery a spolu s ní pak 
u Kostomlátek do Labe.

Oblast patřila do r.995 Slavníkovcům, potom připadla České koruně a od r.1344 významným 
českým  rodům  (Smiřickým  a  Lichtenštejnům).  Teprve  ve  14.  století  byla  severozápadně  od 
královského hradu založena ves, v 15.stol. přemístěná na dnešní místo. R.1489 již byla povýšena na 
městys a později se stala městem.

Silnice č.2 dnes Kostelec objíždí po obchvatu, a tak je město dopravně klidnější; pokud se tu 
tedy  zrovna  neprovádějí  chaotické  výkopové  práce,  při  nichž  je  zastupitelstvo  města  schopno 
povolit uzavření tří ze čtyř příjezdových cest od obchvatu a přímo na náměstí pak umístit trojcestné 
úsekové semafory. Z Prahy sem jezdí dvě pražské integrované linky a dálkový autobus na Litomyšl 
(a Němčice). V Kostelci je také možné přestupovat, což jsem využil cestou do  Přehvozdí, a to s 
použitím zastávky Na Skalce.

Centrem Kostelce je náměstí, v jehož středu stojí kostel sv. Andělů strážných z l.1735-37, věž 
mu byla přistavěna kon.19.stol. Nedaleko náměstí je zámek přestavěný z původního hradu r.1549 
pro Ferdinanda I., ten byl později ještě dostavěn a r.1573 k němu přistavěn kostel sv. Vojtěcha. 
Zámecký komplex se skládá z předzámčí, jehož dnešní podoba je ze 3.¼ 16.stol., vlastního zámku 
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se čtyřmi nárožními věžemi obklopeného příkopem a zmíněného  kostela sv.  Vojtěcha.  Při  trase 
červené značky na Svatbín leží hřbitov s kaplí; pak by v Kostelci měly být ještě další dva kostely.

K městu patří  z  větších  osad jen  Svatbín,  kam vede z  vlastního  Kostelce  červená turistická 
značka, od níž jestliže se v pravou chvíli odpojíte, přijdete rovnou na malebnou svatbínskou náves s 
rybníčkem a kapličkou, v jiném případě si na náves budete muset zajít s návratem stejnou cestou, 
ale stojí za to.

(1)  (2) 

(3)  (4) 

(5)  (6) 

(1) - kostelecké náměstí s kostelem sv. Andělů strážných
(2) - kostel sv. Andělů strážných v Kostelci nad Černými lesy
(3) - kostelecký zámek
(4) - kostelecký zámek
(5) - kostelecký zámek
(6) - svatbínská náves s kapličkou

Kostelec nad Labem
Kostelec  nad  Labem  leží  na  kraji  mělnického  okresu  v  Mělnické  tabuli,  při  řece  Labi v 

nadmořské výšce 172 metry. Okolí města je typycké pro tuto oblast, město samo je historické - 
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městský status má již od 14. století.
Z Prahy se sem lehce dostanete několika integrovanými autobusovými linkami. Městem vede i 

železniční trať Neratovice - Čelákovice.
Kostelec má dvě centra  -  nové a  historické.  To současné tvoří  náměstí s  radnicí a  velkým 

pozdně gotickým  kostelem sv.  Víta.  Rovněž  pozdně gotický a  také  částečně  zbarokizovaný je 
hřbitovní  kostel  sv. Matrina uprostřed  starého jádra (východně od zastávky Na růžku).  Nové 
náměstí působí městsky, ve svém středu má kostel, na okraji mohutnou radniční budovu; naopak 
oblast kolem sv. Martina má spíše ráz městečka, kostel na hřbitově na kopečku.

Ke Kostelci patří osady Rudeč, Jiřice a U Cukrovaru, kde, jak říká název, stojí cukrovar, jsoucí 
dnes - jako obvykle - mimo provoz. Jiřice mají na své návsi nedaleko zelené značky jdoucí podél 
Labe malou kapličku. Značka vedší sem původně kolem cukrovaru jde nyní přes osadu Rudeč, což 
je poměrně pěkná cesta.

(1)  (2) 

(1) - kostelecká radnice
(2) - kostel sv. Martina ve staré části Kostelce

Kouřim
Kouřim je město okresu Kolín ležící v  Českobrodské tabuli nad ranou  Kouřimkou,  která zde 

vzniká  soutokem  Vavřince a  Střebovky a  z  níž  se  později  -  u  Plaňan -  postupným soutokem s 
Bečvárkou a  Blinkou stává  Výrovka vlévající  se do  Šembery a společně s ní  o kousek dál -  u 
Kostomlátek - do Labe.

Město Kouřim bylo založeno kon.13.stol. Přemyslem Otakarem II. pod  Starou Kouřimí, která 
byla  osídlena již  v mladší  době kamenné a  kde se  ve 2.pol.9.stol.  rozkládalo hradiště,  jedno z 
největších u nás. Kouřim byla velmi kvalitně opevněna a bývala i sídlem krajské správy, dnes je 
toto město poměrně malé, ale zato krásné.

Z Prahy do Kouřimi se hromadnou dopravou bez přestupu dostat nelze a pro cestu sem existují 3 
varianty: Podle mě nejlepší je přestup na zastávce Ždánice,,U Jánů na silniční křižovatce východně 
od Ždánic a jižně od Kouřimi; sem jezdí  autobusová linka od stanice pražského metra Háje na 
Kutnou Horu a garantovaně na ni navazuje  linka z Kouřimi na Horní Kruty, přičemž přestup se 
někdy může uskutečňovat i mezi čtyřmi spoji (ve všech směrech). Alternativou k této variantě je 
jízda přes Český Brod, kam se z Prahy dostanete vlakem a opět garantovaně přestoupíte na autobus. 
Jelikož do Kouřimi jezdí také  vlak, a to po trati od Peček, která na okraji města končí, existuje i 
možnost cesty čistě vlakové, ta je ovšem časově pravděpodobně nejdelší a nepochybně také cenově 
nejméně výhodná; přestup byste v tom případě konali  v Pečkách. Sice jsem řekl, že je tato trať 
ukončena v Kouřimi,  ale  jednu stanici  od Kouřimi je  železniční  křižovatka Bošice,  kde začíná 
krátká trať Bošice - Bečváry spojující tratě Pečky - Kouřim a Kolín - Ledečko; jedná se však o trať 
s malým dopravním významem a v současnosti je provozována pouze musejně.

Jádrem Kouřimi  je  malebné  náměstí,  v  jehož  sousedství  stojí  velice  hodnotný raně  gotický 
kostel sv. Štěpána z doby kolem r.1260 a vedle něho pozdně gotická zvonice později přestavěná 
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renesančně a pak ještě novogoticky J. Mockerem. Zajímavá je také  stará radnice, dnes museum 
Kouřimska. Na okraji centra - u zastávky Základní škola - stojí kaple Panny Marie z roku 1727. 
Na  jihozápadním  okraji  města  můžete  navštívit  skanzen;  já  jsem  tak  zatím  neučinil,  ale 
předpokládám, že za prohlídku stojí. Centrum Kouřimi je chráněno coby městská památková zóna.

(1)  (2) 

(3) 

(1) - kaple Panny Marie v Kouřimi
(2) - stará kouřimská radnice
(3) - kostel sv. Štěpána se zvonicí v Kouřimi

Kralupy nad Vltavou
První zmínky o této vsi jsou již z r.993. Kralupy leží u Vltavy (176m n.m.) na rozhraní několika 

přírodních  území,  na  kraji  okresu Mělník.  Středem města  protékají  dvě  říčky stékající  se  před 
centrem a vlévající se do Vltavy na jeho druhém konci - jmenují se Knovízský potok a Zákolanský 
potok.

K městu patří hlavně osady Kralupy, Lobeček (pravobřežní Kralupy), Lobeč, Mikovice a Minice, 
přičemž za Lobečkem se nachází obrovský areál firmy Kaučuk. Centrální část a Lobeček působí 
hodně sídlištním dojmem, ale i v centru lze najít mnoho zajímavých budov a hlavně novogotický 
kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava.

Z města se můžete vydat třeba podél Zákolanského potoka, čímž začínám především protože se 
tu  jde  nečekaně  příjemnou  částí  města.  Parkem  totiž  dojdete  do  nádherných  Minic s  pěkně 
upravenou návsí a hlavně gotickým kostelem sv. Jakuba Většího. Dále odtud vedou čtyři značené 
trasy: zelenou zatím neznám, ale zbylé tři jdou po břehu Vltavy, přičemž jedna z červených vás 
může dovést do Nelahozevsi se zajímavým zámkem.

Z Prahy do Kralup se dá dojet integrovaným autobusem - u nádraží jich končí hned několik - ale 
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zvláště o víkendu asi  zvolíte spíše vlak.  S tím je to tady dosti  zajímavé,  protože se tu nachází 
železniční křižovatka. Končí zde  příměstská trať od Prahy a ,,začíná“  hlavní trať 090 (na Děčín), 
dále zde začínají lokálky na Neratovice, Kladno, Most a Velvary.

(1)  (2) 

(1) - kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava v Kralupech n./Vlt.
(2) - minický kostel sv. Jakuba Většího

Kryry
- zatím bez textu -

Libčice nad Vltavou
Libčice existovaly jako ves již dávno - r.993 je Boleslav II. daroval břevnovskému klášteru -, 

městem se však staly až r.1948. Leží u  Vltavy, ve výšce 207 m n.m., a protože jsou zcela mimo 
důležité silnice, není divu, že jejich rozkvět začal díky železnici postavené tudy v r.1850. Libčicemi 
vede hlavní trať z Prahy do Kralup nad Vltavou.

Ani nevím, jestli sem vůbec jezdí nějaký autobus, rozhodně tedy nejede do Prahy. K Libčicím, 
nacházejícím se na Praze - západ, náleží nevelká část okolí, z osad jen Letky a Chýnov. Osada Na 
Dole, kam jezdí přes Vltavu přívoz, už k městu, rozkládajícímu se jen na levém břehu řeky, nepatří.

Z  Libčic  stojí  za  vidění  barokní  katolický  kostel  sv.  Bartoloměje poblíž  nádraží  a  také 
evangelický  kostel stojící  o  něco  jihovýchodněji.  Jediná  značená  trasa  zde  vede  od  nádraží  k 
přívozu, ale lze se vydat neznačenými cestami podél Vltavy, kde by měla být stezka do Řeže a na 
opačnou stranu do Dolan (tu jsem prošel) a snad i dále do Kralup; od věci vůbec není ani cesta z 
Turska  přes  Libčický  háj  a  místní  část  Chýnov  do  centra.  V okolí  také  stojí  za  zmínku  hrad 
Liběhrad, kde jsem ale nebyl a nevím, jestli z něj po stavbě železniční tratě vůbec něco zbylo.
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kostel sv. Bartoloměje v Libčicích nad Vltavou

Libochovice
- zatím bez textu -

Libušín
Libušín je město v okrese Kladno, jehož  centrum leží  v horní části údolí jednoho z pramenů 

Knovízského potoka. Na strmém ostrohu nad tímto údolím stávalo slovanské hradiště z 9.-10. století, 
kde podle pověsti sídlila kněžna Libuše, z čehož se odvíjí jeho název. Obec v místech dnešního 
města je doložena k r.1052; městem se Libušín stal v r.1919. Libušín je obklopen přírodním parkem 
Džbán.

Libušín  sousedí  s  městem Kladnem,  které  se  nachází  za  kopcem,  a  obsluhován  je  linkami 
kladenské MHD 7 a 17; z Prahy se sem dostanete právě s přestupem v Kladně.

V centru dnešního města Libušína stojí pěkný kostel sv. Prokopa z r.1908. Na hradiště odtud 
vede  zelená  značka;  nahoře  stojí  pův.  gotický  hřbitovní  kostel  sv.  Jiří,  později  upravovaný,  s 
dřevěnou zvonicí.

Kromě zelené  do Libušína  vedou modrá  a  žlutá,  přičemž všechny ukazují  příjemné cesty a 
zajímavé cíle.

(1)  (2) 
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(3)  (4) 

(1) - kostel sv. Prokopa v Libušíně
(2) - hradiště Libušín s kostelem sv. Jiří a zvonicí
(3) - kostel sv. Jiří na hradišti Libušín
(4) - hradiště Libušín s kostelem sv. Jiří

Lovosice
- zatím bez textu -

Lysá nad Labem
Město Lysá nad Labem leží v průměrné výšce 183 m n.m. ve  Středolabské tabuli severně od 

řeky Labe, a to na kraji okresu Nymburk. Je tu významná železniční křižovatka, kudy prochází trať 
Praha - Nymburk - Kolín, od níž odbočuje pro Prahu tangenciální dráha Lysá nad Labem - Ústí nad 
Labem a také krátká odbočka Lysá - Milovice, po níž po její elektrizaci mohou jezdit i přímé osobní 
vlaky z Prahy.

Doprava z hlavního města je sem nejlepší vlakem; kromě osobáků na Kolín a na Milovice, zde 
zastavují rychlíky z Prahy na Hradec Králové.

Nádraží  je  ovšem na  jižním okraji  celkem rozlehlé  centrální  části  města,  a  proto  pokud se 
dostanete, podobně jako já, jenom na něj a naskočíte do vlaku, těžko získáte nějaký komplexní 
dojem z města. Upozornit bych měl přinejmenším na to, že od Litole - z jihu - vede pod nádražím 
podchod, a proto již není třeba chodit  sem v tomto směru oklikou přes silniční most,  jak vede 
přinejmenším  starší  červená;  při  naší  poslední  návštěvě  jsme  narazili  na  nové  značky,  takže 
předpokládám, že červená bude vbrzku přeložena k podchodu.

Městec Králové
- zatím bez textu -

Milovice
- zatím bez textu -

Mimoň
Město Mimoň leží v orese Česká Lípa, v průměrné nadmořské výšce 280m. Do Mimoně jsem se 

podíval na vzdálené trase do Máchova kraje, která bude podrobně zpracována později. Tato trasa se 
vyznačuje tím, že se skládá ze tří značně rozdílných částí,  což je umožněno zvláště variačností 
Ralské pahorkatiny, v níž Mimoň leží. Kromě Ralské pahorkatiny modeluje tvář okolí města řeka 
Ploučnice, která se ve městě stéká s Panenským potokem (ten je při soutoku říčkou) a v Děčíně se 
vlévá do Labe.

Dominantou okolí Mimoně je 696,1 m vysoký vrch Ralsko, nacházející se severovýchodně od 
Mimoně;  zbytek  bezprostředního  okolí  města  je  spíše  rovinný,  na  severozápadě  bezlesý; 
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Polomeným horám se budu věnovat níže. Zajímavým místem onoho rovinatého okolí Mimoně je 
například rozlehlý nížinný les Boreček. Půjdete-li z Mimoně po jediné značce, která tudy vede, na 
opačnou stranu než na Ralsko (tedy na Českou Lípu), vstoupíte právě do Borečského lesa. Přejdeteli 
na rozcestí v lese na žlutou, můžete jít asi 2,5 kilometru stále rovně. Dejte si ale pozor na místní 
turistické značení a trasu si raději změřte pravítkem, protože kilometráž značených tras je v celé této 
oblasti značně podsazená, což by vám mohlo přinést určité potíže. Až po žluté značce vyjdete z 
lesa,  narazíte  na  koryto  Ploučnice,  která  les  obtéká  z  jižní  strany.  Jižně  od  Mimoně  se  dříve 
nacházel  vojenský prostor; dnes tu po něm zůstala hlavně hromada objektů, mezi nimi i vlečka z 
Mimoně  a  vojenské  letiště.  Na  severozápadě  se  nachází  oblouk  linie  českého  předválečného 
opevnění (liběchovské příčky); řopíky začínají západně od města (S od Jeleního vršku) a existující 
linie je znovu přerušena na severu, na úpatí Ralska.

Mimoní prochází  železniční trať Česká Lípa - Liberec, ale pro cestu z Prahy spíše použijete 
autobus - jedou tudy dvě dálkové linky na Jablonné v Podještědí.

Pro trasu prohlídky města můžete použít popis k již zmíňované vzdálené trase; bohužel původní 
radnice i zámek byly v 70. letech zbořeny, a tak je rozhodně nejzajímavějším objektem ve městě 
raně barokní kostel sv. Petra a Pavla z let 1661-63. Jinak je Mimoň vcelku obyčejné menší město a 
stojí  za výlet  především ve spojení s jejím krásným okolím. Cestou od Borečku půjdete kolem 
železniční stanice - ta působí jako zašlejší venkovské nádraží - a skončíte na autobusovém stanovišti 
u Panenského potoka - toto je prosté a zestárlé, ale je-li to pouze stanoviště, můžeme nad jeho 
nedostatky lehce přimhouřit oko.

Vezmeme-li o něco málo větší okolí města, nemůžu nezmínit Polomené hory. Je to krásné členité 
pohoří s četnými skalami, roklemi, hřebeny, porostlé zejména krásnými buky. Nejhezčí cesta přes 
Polomené hory je asi prostě po modré turistické značce, protože část hor je součástí obory, která 
podle mapy vypadá nepřístupně.

Mnichovo Hradiště
- zatím bez textu -

Mníšek pod Brdy
Mníšek pod Brdy byl již dávno královským městem a dnes je městem na okraji Prahy - západ. 

Rozkládá se pod brdskými Hřebeny ve výšce 385 m n.m. Protéká jím Bojovský potok, na němž leží 
rybníky Zadní, Prostřední a Zámecký, přes který je krásně vidět zdejší barokní zámek, jenž má na 
čtyři rohy pouze tři věže, o čehož důvodu vyprávějí pověsti. Zámek je pěkně vidět také od náměstí. 
Nachází se před ním totiž veliké prázdné prostranství, které naopak chybí u barokního kostela sv. 
Václava,  jenž  je  kvůli  tomu hůře fotitelný,  ale  i  tak krásně doplňuje  místní  náměstí s  mnoha 
pěknými domy.

Dostat se do Mníšku z Prahy autobusem PID není vůbec obtížné, ale jinak má město zvláštní 
polohu. Kolem něj vede ,,dálnice“ R4 Praha - Příbram - Strakonice a velký kus za ní železniční trať 
Praha - Dobříš se zastávkou Rymaně (na Prahu) a stanicí Mníšek p./B. (na Dobříš).

Do města ale nejspíš vskutku pojedete autobusem a s nemalou pravděpodobností vyrazíte na 
Brdy. K Mníšku patří Stříbrná Lhota a Rymaně, a kromě nich i docela velká část okolí, kde se vedle 
jiných  zajímavostí  nachází  Malá  Svatá  Hora s  kapličkou  Navštívení  Panny  Marie,  u  níž  se 
zastavovali  poutníci  směřující  na  Svatou  Horu u  Příbrami.  Ve  Stříbrné  Lhotě najdete  pěknou 
barokní kapličku. Nejzajímavější památkou v okolí je kromě samotného města Skalka. U vrcholu 
553 m n.m. se tam rozkládá poutní areál s kostelíkem sv. Maří Magdalény od K. I. Dietzenhofera 
a křížová cesta k poustevně. Také je odtud výborný pohled na město.

V Mníšku a okolí (byť svou polohou si jednotlivá místa občas úplně přesně neodpovídají a knihy 
jsou jimi spíše inspirovány) se také odehrává děj příběhu o Kajovi Maříkovi, jenž žil v myslivně u 
Kytína, od Felixe Háje (Marie Wágnerové - Černé).
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(1)  (2) 

(3)  (4) 

(5) 

(1) - mníšecký kostel sv. Václava
(2) - mníšecký zámek
(3) - Skalka v zimě
(4) - Skalka na jaře
(5) - mníšecký zámek

Mšeno
- zatím bez textu -

Neratovice
Neratovice naleznete na kraji mělnického okresu na břehu řeky Labe. Leží v Mělnické kotlině v 

nadmořské výšce 162m a okolí je převážně rovinné, ale samozřejmě s mnohými zajímavými prvky.
Neratovice byly dlouhou dobu jen malou vsí a až po založení chemické továrny r.1898 se staly v 

r.1936 městečkem a r.1960 městem.
Kromě toho, že v  Byškovicích staví mnohé autobusy na  Mělník,  jezdí  do města  docela dost 

integrovaných i neintegrovaných autobusů; bohužel po prodloužení pražského metra C na Letňany 
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ztatily Neratovice orientaci  na metro B, protože integrované linky byly zkráceny na Letňany a 
všechny linky Nerabusu jezdí nadále na Nádraží Holešovice, drobná linka 250205 stále končí na 
Proseku;  ignorancí  hlavního  města  Prahy  nebylo  umožněno  vedení  části  spojů  Nerabusu  na 
Českomoravskou, příp. Palmovku. V Neratovicích je také železniční křižovatka: projíždí tudy trať 
Praha - Turnov a začínají zde tratě na Kralupy n./Vlt. a Čelákovice.

Samotné město je dosti nezajímavé, samý panelák, snad  kostel sv. Vojtěcha by stál za to, ale 
zatím jsem u něj nebyl, také leží daleko od značených cest. Severně od města se nachází veliká 
chemička Spolana,  ale  nejzajímavější  by asi  mohly být  neratovické osady Korycany,  Horňátky, 
Byškovice (tudy vede silnice č.9 objíždějící město) a hlavně Lobkovice; pochopitelně i další místa v 
okolí, která již pod Neratovice nepatří.

Ves Lobkovice nese jméno známého českého rodu, který zde také začal; ví se, že ve 14. století 
zde stávala tvrz a poč. 15.stol. celou obec koupil Mikuláš Chudý z Újezda, který později používal 
jméno  M. Hasištejnský z Lobkovic.  Zámek vznikl  r.1679 přestavbou tvrze.  V 19.  století  patřil 
zámek rodině Františka Palackého, který je také pohřben na zdejším hřbitově. Pokud jsme se dostali 
ke hřbitovu, zaujme nás i později zbarokizovaný gotický  kostel Nanebevzetí P. Marie. Dále se 
zmíním o osadě Korycany, která má docela pěknou náves, ale bohužel zde neuvidíte ani kapličku.

(1)  (2) 

(1) - lobkovický kostel Nanebevzetí P. Marie
(2) - lobkovický zámek

Nové Strašecí
Nové Strašecí je kromě samotného Rakovníka jediným městem rakovnického okresu - a ještě k 

tomu sousedí s Kladenskem. Nachází se ve výšce 470m n.m. Jeho poloha je těžko popsatelná - 
krásný dojem z celého okolí kazí snad jen níže ještě zmíněná dálnice. Jižně od města začíná CHKO 
Křivoklátsko, na severu silnice R6 ohraničuje Přírodní park Džbán. Na západě se i mimo chráněné 
území rozkládají veliké lesy, na východě lesy sice nejsou, ale naleznete tam jiná zajímavá místa, 
jako Lány a Stochov a také nějaké ty doly.

Osada Strašecí (Strašetice) byla založena někdy v 9./10. století, ale připomínána je až r.1334. V 
roce 1480 bylo Strašecí  králem Vladislavem Jagelonským povýšeno na město,  ale  r.1544 zcela 
vyhořelo a na jeho místě bylo postaveno nové město nazvané Nové Strašecí.

Ke  Strašecí  z  okolí  mnoho  obcí  nepatří  (pouze  Pecínov),  protože  Rynholec  i  Ruda  jsou 
samostatné, navíc tyto město tak obkičují, že nemá ani moc velký katastr (narozdíl třeba právě od 
Rudy).

U Nového Strašecí končí rychlostní silnice č.6 jsoucí části tahu Praha - Cheb, po druhém okraji 
města pak vede železniční trať Praha - Rakovník. Strašecí má ale velmi dobrou dopravní dostupnost 
hlavně díky autobusům Praha - Rakovník, z nichž tu staví skoro všechny, a ještě je tu k nim něco 
spojů přidáno.

Hned u ústřední zastávky Palackého se nachází náměstí, na němž uvidíte spoustu pěkných domů 
a hlavně nádhernou radnici. Kousek od náměstí stojí kostel Narození P. Marie, který je hlavně při 
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adekvátní sněhové nadílce opravdu působivý i tím, že stojí na docela klidném místě; je původně 
gotický a byl přestavěn v 16.stol. renesančně, v 18. barokně a v 19. ještě trochu poupraven. Dále 
bych zmínil ještě kapličku sv. Isidora u zastávky Poliklinika, viditelnou i z autobusu a z okolí pak 
na západě Mackovu horu s rozhlednou, kde jsem sice nebyl, ale vypadá to nadějně, jenom prý mají 
otevřeno pouze od května do září; na severu pak  Louky v oboře Libeň, za nimiž se také nachází 
mšeckožehrovické hradiště, kde byla nalezena známá hlava Kelta.

kostel Narození P. Marie v Novém Strašecí

Nový Bor
- zatím bez textu -

Nový Knín
Horní město Nový Knín leží v Dobříšské pahorkatině, na říčce Kocábě, v průměrné nadrořské 

výšce 307 m, v okrese Příbram. Ve 14.stol. sem rozvoj těžby zlata přivedl horníky, hlavně německé. 
Protože se obyvatelé Knína r.1419 podíleli na přepadení poutníků na Holém vrchu, Jan Žižka město 
r.1424 pobořil a zavalil doly. Král Jiří z Poděbrad v r.1461 obnovil Novému Knínu městská práva a 
posléze došlo k velkému rozkvětu města.  Další  úpadek přišel  za třicetileté války,  kdy byl Knín 
vypálen a těžba zlata byla obnovena až r.1705. Definitivně bylo dolování zastaveno v r.1866 po 
válce s Pruskem a následné pokusy o jeho obnovení se vždy ukázaly jako nerentabilní.

Z Prahy se do Nového Knína pohodlně dostanete autobusovou linkou PID 361.
V centru  Nového  Knína  je  městská  památková  zóna,  jejímž  jádrem je  příjemné  náměstí s 

kostelem sv.  Mikuláše,  jenž  je  původně  románský z  kon.12.stol.,  jeho  dnešní  podoba  vznikla 
přestavbou v l.1773-74. Za pozornost stojí také radnice ze 17.stol., mincovna a další pěkné domy. 
Nad protějším břehem Kocáby stojí také Starý Knín, který by rovněž mohl stát za návštěvu.

Z Nového Knína vycházejí dvě turistické značky - žlutá vás směřuje do Staré Huti a zelená vede 
podél Kocáby a i když skončí, můžete pokračovat údolím po modré a žluté až do Štěchovic, kde se 
Kocába vlévá do  Vltavy. Pěkná je také neznačená cesta stoupající do  Chramiště, odkud můžete 
pokračovat po modré, nebo také po dalších neznačených cestách, jichž je tu nespočet.
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novoknínské náměstí s kostelem sv. Mikuláše

Odolena Voda
- zatím bez textu -

Pečky
- zatím bez textu -

Podbořany
- zatím bez textu -

Poděbrady
- zatím bez textu -

Postoloprty
- zatím bez textu -

Roudnice nad Labem
V Roudnici nad Labem se budu věnovat především centru města, protože právě to jsem navštívil 

na trase z Hoštky do Horních Beřkovic (viz LIII. díl), kromě popsaných objektů by určitě stál za 
návštěvu například zdejší klášter, nad městem by se pak měla nacházet i rozhledna. Každopádně je 
Roudnice velmi upoutávající město; kromě náměstí a kláštera vás určitě zaujme zámek nebo most 
přes řeku Labe.

Roudnice nad Labem leží při pozvolném oblouku Labe, kterým se tato řeka ještě naposledy vrací 
k jihu; centrum města je situováno k jižnímu (levému) břehu Labe. Roudnice nad Labem je městem 
litoměřického okresu, nachází se 195m n.m. v Terezínské kotlině.

Roudnice je poprvé zmiňována k roku 1167, městem se stala  v průběhu 13.  století,  byl  zde 
založen augustiniánský klášter a kamenný most přes Labe, který byl však za třicetileté války zničen 
a dnešní most byl postaven až r.1910.  Mezi nádražím a náměstím se dá projít nádhernou cestou 
zámeckým areálem; cestou od nádraží stačí odbočit doleva a vydat se po schodech doprava kolem 
budovy, podél zdi se pak dostanete k bráně ústící na náměstí - přímo u turistického rozcestníku. 
Nejzajímavější z této cesty je hlavně pohled na město a také zajímavý most přes Labe.  Zámek 
samotný je bohužel vojenským objektem, a tak je nepřístupný.

Na ústředním náměstí v Roudnici se nachází autobusové nádraží, které je však značně na hraně 
nádražního charakteru (spíše bych ho na první pohled považoval za stanoviště); kromě jiných odtud 

- 177 -



také jezdí pár linek do Prahy. Mimo autobusové nádraží je významným dopravním místem města 
nádraží železniční, které je železniční křižovatkou. Roudnicí nad Labem prochází hlavní železniční 
trať Praha - Děčín a začíná tu lokálka na Zlonice, která město zajímavým způsobem obchází.

Na náměstí vás zajisté zaujmou pěkné domy a hlavně zámek východně od něj; z celého náměstí 
je však asi  nejzajímavější  jeho horní část,  odkud se vám naskytne další  z  místních zajímavých 
pohledů,  zejména  na  most  přes  Labe.  Západní  cesta  z  náměstí  pak  vede  k  docela  neobvyklé 
kapličce.

Z okolí města je významná především bájná hora Říp, kam se můžete z města vydat po červené 
turistické značce.

Roztoky
Roztoky jsou městem od roku 1968. Leží ve výšce 237 m n.m. v sousedství s Prahou (okres 

Praha  -  západ),  na  levém břehu  řeky  Vltavy,  přes  kterou  vede  přívoz do  osady Na  Dole  pod 
městečkem Klecany. Jejich hraničení s Prahou pro ně znamená docela dobrou dopravní dostupnost; 
s pražskou obcí Sedlec jsou úzce dopravně integrovány, protože v Sedlci nemůže končit autobus ani 
vlak, do Roztok tak jezdí dvě pražské integrované linky řady 300, vlaky hlavní trati Praha - Kralupy 
n./Vlt. a také městská železniční linka M41.

Roztoky se sice při svém konci dotýkají Vltavy a v Tichém údolí Únětického potoka, ale hned u 
těchto  toků začínají  prudké  svahy.  V samotných  Roztokách  můžete  u  Vltavy  (i  z  vlaku)  vidět 
zajímavý a pěkně opravený  zámek a po vystoupání na kopec  kostel sv. Jana Křtitele vzniklý v 
l.1865-67 úpravou bývalé sýpky.

Jižně od města se nachází přírodní rezervace Roztocký háj - Tiché údolí, která odděluje Roztoky 
od pražského Suchdola; Tichým údolím se dá dojít pod Alšovu vyhlídku a odtud pokračovat buď na 
ni, do Únětic, na Kozí hřbety, či po žluté do Suchdola.

K městu také patří osady Žalov a  Levý Hradec, přičemž Žalov bude asi osada a Levý Hradec 
část jí a okolí. Jedná se o ten Levý Hradec, kde Přemyslovci sídlili ještě před svým přestěhováním 
se na Pražský hrad. Hradiště bylo osídleno již v době bronzové a asi r.884 zde Bořivoj založil první 
kostel v Čechách, který se však nedochoval. Dnes je tu krásný  kostel sv. Klimenta a i hradiště 
skutečně stojí za prohlídku. Nejlépe přístupné - nepojedete-li sem autobusem - je po zrušené zelené 
značce stoupající z údolí  strmou pěšinkou a potom přecházející celé hradiště, z něhož následně 
klesá k železniční zastávce Roztoky-Žalov.

(1)  (2) 
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(3) 

(1) - roztocké nádraží
(2) - kostel sv. Klimenta na Levém Hradci
(3) - roztocký zámek

Rožďalovice
- zatím bez textu -

Rožmitál pod Třemšínem
- zatím bez textu -

Řevnice
Řevnice jsou zvány branou Brd, i když je to odtud na hřeben dosti vysoko, protože město leží na 

pravém břehu Berounky v průměrné nadmořské výšce 218 m n.m. Důvodem onoho pojmenování je 
fakt, že se tu nachází stanice hlavní trati Praha - Beroun. Dále tudy jezdí také podbrdské autobusy 
se zastávkou na náměstí, která ještě nedávno byla jedinou zastávkou ve městě; to než přibyla ještě 
jedna  u  nádraží  -  pro  novou  zde  ukončenou  linku.  Město  rozložené  na  svazích,  byť  nepříliš 
prudkých, neobsahuje kromě Řevnic samotných asi žádné vsi; leží na samém okraji okresu Praha - 
západ.

Řevnice jsou doloženy k r.1253, od r.1292 byly městečkem a v r.1968 se staly městem. Původně 
zde stály dva kostely zbořené r.1740, dnešní pěkný barokní  kostel sv. Mořice a Nanebevzetí P. 
Marie pochází z let 1749-52 a byl dvakrát upravovaný. Kousek od kostela je také zajímavé náměstí 
s trojúhelníkově uspořádanými komunikacemi (jeho půdorys je obdélný).

Z Řevnic můžete vyrazit na Brdy po pěti značených trasách, ale ať si vyberete jakoukoliv z nich, 
budete určitě spokojeni. Při cestě od nádraží k náměstí doporučuji nedržet se modré značky jdoucí 
zacházkou přes ústřední  rozcestí,  ale vzít  to  zkratkou vlevo kousek od železniční stanice;  mezi 
náměstím a nádražím je možné jít také kolem kostela (abyste se od něj nemuseli vracet), a to pokud 
se vydáte na opačnou stranu než modrá a hned potom zabočíte do ulice kolmo od trati.
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(1)  (2) 

(1) - kostel sv. Mořice a Nanebevzetí P. Marie v Řevnicích
(2) - u kostela

Říčany
Říčany leží v okrese Praha - východ sousedíce s Prahou, v průměrné výšce 341 m n.m., na okraji 

Pražské plošiny a také na území nevelké Říčanské tabule. V krásných lesích na východě se nachází 
pramenná oblast, v níž začínají zdejší nejvýznamnější toky -  Říčanský potok a  Rokytka. Oba pak 
míří do Prahy, jako říčky se stečou nedaleko Běchovic a Rokytka se pak stává řekou a v Libni se 
vlévá do Vltavy.

K  městu  Říčany  patří  kromě  dosti  velkých  centrálních  Říčan  vsi  Pacov,  Nový  Pacov, 
Radošovice, Kuří, Krabošice, Voděrádky, Jažlovice a Strašín. Po okraji katastru vede  dálnice D1 
Praha - Vyškov a přímo městem prochází silnice č.2, kudy jezdí mimo jiné nejvíce autobusů, takže 
spolu  s  hlavní  tratí  Praha  -  Benešov odsouvá dopravní  centrum od hlavního  náměstí,  kam ani 
nevedou turistické značky a pokud si jej budete chtít prohlédnout vrátiboše se na značky, budete si 
muset docela dost zajít, nebo jet linkou od pražského Opatova projíždějící centrem.

Nejzajímavější částí Říčan je ovšem právě  náměstí a jeho okolí. Na jeho okraji stojí  stará a 
nová radnice a  dominuje  mu  krásný  původně  gotický  kostel  sv.  Petra  a  Pavla.  Západně  od 
náměstí můžete navštívit působivou  zříceninu hradu, k níž se nechá dojít neklesající uličkou z 
náměstí, ale pod níž se nachází křižovatka větších ulic, ze které je také pěkně vidět, takže pokud si 
sem budete chtít z náměstí zajít a pak se vrátit, můžete si vytvořit takový menší okruh. Raně gotický 
hrad pochází ze 2.pol.13.stol. a původně patřil Říčanským z Říčan; r.1420 jej dobyl Jan Žižka a již 
nebyl obnoven; v r.1572 pak byly Říčany Smiřickým připojeny ke kosteleckému panství.

Říčany, ať už zároveň s návštěvou náměstí a hradu,  nebo zrovna bez ní,  můžete využít  jako 
východiště do okolních rozlehlých lesů.

(1)  (2) 
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(3)  (4) 

(1) - stará říčanská radnice
(2) - nová říčanská radnice
(3) - říčanský hrad
(4) - říčanský kostel sv. Petra a Pavla

Sadská
- zatím bez textu -

Sázava
Sázava leží v kutnohorském okrese (na okraji) v nadmořské výšce 312 m. To se snadno vyčte z 

atlasu, ale samotné město lze jen těžko charakterizovat - ať jde o polohu, nebo o působení; co se 
týče architektury, spojují se zde různé styly - pradávná historie z doby založení místního kláštera až 
po sovětsky-socialistickou kulturu. Po prvé jsem do Sázavy přišel po červené z černobudské strany; 
prvním, co se mi ukázalo, byly nehezké paneláky v centru města, a to mě dosti zklamalo; když se 
ovšem cesta stočila, obludnosti se schovaly a ukázal se úžasný pohled Černými Budy na klášter, 
můj dojem se rázem změnil ve zcela opačný.

Jak je z názvu patrné,  město Sázava leží  při  řece  Sázavě;  jež odděluje samotnou Sázavu od 
Černých Bud;  centrální  a  průmyslová  část  se  pak  rozkládá  vlastně  na  poloostrově  vytvořeném 
klikatící se Sázavou. Právě řeka Sázava je asi jediným vhodným krajinným prvkem pro přiblížení 
prostředí tohoto města a jeho okolí těm, kdo sem ještě nezavítali. Sázava zde vytváří hluboké údolí, 
v mnohých místech rozšířené; v jednom z větších rozšíření se pak nachází město Sázava.

Když  jsem mluvil  o  centrální  Sázavě,  bylo  mé  označení  lehce  historicky nepřesné,  protože 
centrem  zde  dříve  byl  klášter  v  Černých  Budech  založený  r.1032  pod  vedením  sv.  Prokopa 
(knížetem Oldřich II.); ves Sázava pak vznikla jako předklášteří. Klášter byl zrušen v r.1785, ale to 
už zde byli benediktini, jež sem místo původních mnichů (tito byli násilně vyhnáni) umístil kníže 
Břetislav II. Rozložení města jsem již naznačil - jsou tu vlastně 3 rozdílné celky:  dnešní centrální 
část (s těmi hroznými paneláky) s průmyslovou oblastí, která má ale též své zajímavosti; historická 
Sázava jihozápadně od centra (oblast kolem železniční zastávky); a  Černé Budy se zmiňovaným 
klášterem (avšak ani samotná osada není nehezká). Blíže se jednotlivým částem budu věnovat níže, 
především v památkovém odstavci.

Nyní ale otevřeme odstavec dopravní, na nějž se osobně docela těším (nečekaně - pozn. jiné 
složky autora). Dopravní centrum Sázavy je u autobusového stanoviště, jen nemálo vzdáleného od 
nádraží; z Prahy sem jezdí linka PID 382 (100382) a také několik víkendových přímých vlaků, které 
bych však využil spíše pro cestu do těch míst Posázaví, kam není tak dobré autobusové spojení. 
Trať, jež tudy vede, má číslo 212 - Čerčany - Světlá nad Sázavou. Zatím se může zdát, že se to vší 
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tou podrobností  snažím natáhnout,  protože dopravně to tu o ničem není,  avšak toto vůbec není 
pravda; nebudu se samozřejmě věnovat linkám, kterými jsem ani nikdy nejel (přestože sem také 
nějaké jezdí).  Za první podrobnější  zmínku stojí název zdejší  železniční stanice - Sázava-Černé 
Budy;  je  to  asi  nejnelogičtější  název nádraží  u  nás -  asi  jako kdyby se pražské hlavní  nádraží 
přejmenovalo na ,,Praha-Hradčany“; přitom bych připomněl, že v Čechách jsou tři nezávislé obce 
Sázava, z nichž do dvou jezdí vlak, a žádné nádraží (ani zastávka) s tímto názvem. Autobusové 
stanoviště není pozoruhodné výstředností názvu, spíše bych řekl, že je příkladem na první pohled 
jasného stanoviště (to kdyby někdo nerozeznal nádraží a stanoviště); krásné je na něm hlavně řešení 
příjezdu -  pro úzkost okolních ulic.  Pokud přijedete od Prahy,  nemusíte si  toho ani všimnout - 
autobus přijede přímo, vysadí vás na zastávce a objede si stanoviště na odstávku; při odjezdu však 
vyjedete  ze  stání  přímo (BUS se již  neotáčí,  aby jel  zpátky,  kudy přijel)  a  objedete  stanoviště 
přilehlými  silničkami;  škoda  jen,  že  tato  situace  není  vůbec  zakreslena  v  dopravní  mapě  PID. 
Samotné zmíněné trasy hromadné dopravy jsou krásné a obě stojí za projetí: Posázavská trať 212 
sice již není ta dobře známá trať 210 (Praha - Čerčany přes Týnec n./Sáz.), ale dle úseků, které na 
obou tratích znám, je srovnatelně zajímavá. Z úseku Kácov - Čerčany, který jsem měl tu čest projet, 
je určitě nejkrásněší cesta Samopše -> Sázava - asi hlavně v tomto směru, ovšem zato se jedná o 
jeden z nejhezčích železničních úseků v okolí Prahy. Cesta autobusovou linkou od Prahy je krásná 
zase jinak a také by se vám mohla velmi líbit. Jako přestupní bod jsem Sázavu využil právě při 
cestě na vzdálenější části tratě 212, když se mi nehodil přímý vlak. Vlak i autobus (údaje z r.2007) 
jezdí v asi 2hodinových intervalech a zatímco na jednu stranu je návaznost docela dobrá, na druhou 
už je mnohem horší; věřte však, že pokud to zde neznáte, budete mít v Sázavě co dělat aspoň na 3 
hodiny.

V Černých Budech je rozhodně nejvýznamnější zdejší  klášter s mnoha neobvyklými prvky - 
patří  mezi  ně  kostel nedostavěný  i  základy  staršího  kostela;  klášterní  kostel  je  zasvěcen  sv. 
Prokopovi. Přejdete-li most, narazíte na novější  protestantský kostel, ale hlavně se dostanete do 
Sázavy. Nalevo máte centrum, kde je nádraží (aspoň to je pěkné), ale jinak se tam nacházejí hlavně 
paneláky (jižně od trati je to přeci jen o něco lepší) a uprostřed nich centrální náměstí, kam ale 
možná ani nemá cenu chodit - jedná se o obyčejný nezajímavý sídlištní plácek. To když se u mostu 
dáte  doprava,  můžete  se  buď projít  po  nábřežní  promenádě,  nebo hlavní  ulicí  dojít  rovnou ke 
kostelu  sv.  Martina (původně  gotický  ze  14.stol.,  po  požáru  barokně  přestavěný).  Poblíž 
nejzazšího cípu žluté značky je u studánky moc hezká  kaplička sv. Prokopa (lze k ní přijít po 
promenádě i od kostela (po žluté)). Obě části vlastní Sázavy si můžete spojit jednou z variant žluté 
značky, jíž se budeme věnovat níže.

U kláštera v Černých Budech je turistické východiště. Vedou odtud 3 varianty značených tras na 
hrad Český Šternberk - můžete si vybrat nejkratší  modrou, prostřední  zelenou, která velkou část 
cesty kopíruje řeku Sázavu (a na rozcestí zelených v Poříčku můžete zamířit s přetnutím zmiňované 
modré na Divišov), nebo červenou, se kterou navštívíte ještě zříceninu Talmberk (pokud se vám ji 
podaří najít třeba díky mému popisu u jedné trasy) a vesnici Rataje nad Sázavou krásnou především 
díky jejímu  zámku a hradu Pirkštejn. Na druhou stranu pak můžete jít  po červené značce podél 
Sázavy třeba až do Davle (i když to asi ne, protože je to dost daleko); na sever po modré nebo 
zelené. Modrá vede do Konojed, odkud můžete dojít třeba do Jevan, nebo například jen na červenou 
a po ní pak do Kostelce nad Černými lesy. Zelená zase do Krymlova a kolem mimo obce stojícího 
kostela sv. Havla přes Ždánice do Kouřimi. Poslední značka, kterou jsme zatím nezmínili, je žlutá; 
tato  je  sázavskou  okružní  značkou,  přičemž  velmi  významným úsekem je  část  mezi  starou  a 
centrální  Sázavou. Na rozcestí  se zelenou je tu  altánek s parádním výhledem na klášter.  Od 
altánku ke kostelu sv. Martina vedou tři varianty žluté. Pro ty, kteří mají novější mapu, uvedu, že 
podle mojí mapy jde od altánku (ten se nachází samozřejmě u toho rozcestí nahoře) k podjezdu u 
kostela  naprosto  rovně;  při  cestě  z  opačné  strany  (od  kostela)  jsme  zjistili,  že  je  přerušena 
soukromou  zahradou,  což  je  asi  důvod jejího  přeložení,  ale  vystoupat  na  horní  stezku se  nám 
podařilo. Nová varianta vede spolu se zelenou za trať a podél ní doleva. Na nejstarší variantu jsem 
narazil při své první cestě těmito místy: Zjistiv u altánku, že žlutá značka pokračuje jinudy, než 
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jsem chtěl jít, rozhodl jsem se jíti po značce staré. Na cestě bylo místy znatelné staré značení, a tak 
jsem si nevšiml, že jsem opět sešel ze zamýšlené cesty (celou cestu mám ale ověřenou jako starou 
žlutou právě díky starým značkám); doprovázen starým značením jsem se docela hezkou stezkou 
lesíkem dostal k už méně hezkému smetišťátku, za nímž jsem vyšel na asfaltovou ulici, po níž vede 
aktuální modrá značka.  Žlutá také,  pro změnu v úplně jiné části  své trasy,  prochází sázavským 
koncem Čertovy brázdy, táhnoucí se sem od Chotouně; podle pověsti ji sv. Prokop vyoral pluhem, 
do něhož zapřáhl čerta; dnes tento počin připomíná replika Prokopova pluhu a malá kaplička z 
18.stol.

Tím bych kapitolu o Sázavě asi uzavřel, pouze bych ještě podotkl, že bych se divil, kdybyste po 
své návštěvě Sázavu srovnávali s nějakým jiným českým městem, protože já nenacházím ani žádné 
jasné popisy; dokonce ani ten kutnohorský okres není tak nepochybný, když hnedle u města leží 
trojmezí tohoto s Kolínskem a Benešovskem. Sázava je zajímavá nejen nějakou jednou památkou 
nebo souborem staveb, a to přesto, že není nijak velká; nemůžeme ani říci, že je to hlavně město 
paneláků, ale ani to, že se tu nenajdou nevábné části... Mohl bych pokračovat, ale myslím, že to už 
zvládnete sami.

(1)  (2) 

(3)  (4) 
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(5)  (6) 

(7) 

(1) - krajina u Sázavy (pohled znad osady Plužiny)
(2) - Černé Budy (paneláky už zmizely a v čele se objevil klášter)
(3) - Černé Budy - klášterní kostel sv. Prokopa
(4) - pohled na Černé Budy s klášterem z mostu přes řeku Sázavu
(5) - kostel sv. Martina ve staré části Sázavy
(6) - kaplička sv. Prokopa u studánky
(7) - pohled na černobudský klášter z altánku u rozcestí zelené a žluté

Sedlčany
Sedlčany se nacházejí v okrese Příbram, 321 m n.m. - v Benešovské pahorkatině. Stékají se zde 

říčky  Mastník a  Sedlecký potok, které později (pod názvem Mastník), pod zříceninou Ostromeč, 
vtékají do vodní nádrže Slapy na Vltavě.

Město Sedlčany je sice městem již odedávna, ale o své ,,městství“ bylo v dějinách několikrát 
připraveno. Prvně získaly městská privilegia na poč.15.stol. od Rožmberků, avšak r.1580 zde začal 
vládnout Jakub Krčín z Jelčan (a Sedlčan), který území řídil špatně a rozhádal se s měšťany, jimž se 
pak  rozhodl  městská  práva  lstí  odebrat.  Město  se  potom začalo  po  dalších  problémech  znovu 
pořádně rozvíjet až ve 2.pol.19.stol.,  kdy se stalo sídlem okresu; bohužel byla v této oblasti za 
německé okupace  ve 20.  století  zřízena  německá cvičná střelnice  -  r.1943 byly Sedlčany zcela 
vysídleny. V r.1945 se jim ovšem podařilo dostat se opět na městskou úrověň, a to i díky vzniku 
nových průmyslových závodů.

Okrajem města vede silnice číslo 18 a přímo skrz něj procházejí dvě silnice druhé třídy, které se 
na jeho začátku spojují a za ním znovu rozdělují, což je nepříjemné, protože společně vedou přes 
náměstí, kde tak vzniká nadměrný dopravní ruch. Na východním okraji Sedlčan končí železnice od 
Olbramovic, ale z Prahy je nejlepší dojet sem  autobusem, jezdícím dosti zajímavou cestou skrz 
Povltaví;  některé  linky  tu  končí,  jiné  pokračují  na  Milevsko.  Ze  severní  části  autobusového 
stanoviště vede ulička přímo k okraji náměstí.

Náměstí nejvíce kazí odporná krabicoidní stavba, která ho odděluje od kostela a také je zde 
trochu nepříjemný ten zmiňovaný dopravní ruch. Nicméně mnohé domy náměstí i sloup uprostřed 
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za vidění určitě stojí a ze všech domů zde asi nejvíc radnice. Každopádně nejhezčí a nejzajímavější 
stavbou celého města je kostel sv. Martina jižně od náměstí. Je to gotická stavba ze 3.¼ 13.stol., 
převážně bílé barvy. Opevnění kostela bylo v r.1860 zbořeno, ale přesto se jedná o kostel, na němž 
můžeme obdivovat  krásu trochu upravené rané gotiky.  Při  trase autobusů z  Prahy můžete  také 
zahlédnout barokní hřbitovní kostel Nanebevzetí P. Marie z l.1732-35.

(1)  (2) 

(3) 

(1) - sedlčanský kostel sv. Martina
(2) - sedlčanská radnice
(3) - kostel Nanebevzetí P. Marie v Sedlčanech

Sedlec - Prčice
- zatím bez textu -

Slaný
Slaný je nádherné město v okrese Kladno na rozhraní Řípské a Kladenské tabule. Jeho průměrná 

nadmořská  výška  je  234  m.  Vodní  páteř  města  tvoří  Červený  potok,  vlévající  se  u  Velvar  do 
Bakovského potoka a s ním pak u Vepřku do Vltavy.

Nejstarší osídlené místo v okolí se nacházelo na Slánské hoře vypínající se nad městem, kde lidé 
žili  již  koncem starší  doby  kamenné;  pod  ní  byl,  podle  pověsti  r.790  knížetem  Nezamyslem, 
objeven slaný pramen, podle kterého dostalo budoucí město název. R.1295 bylo založeno královské 
město Slaný, jež se stalo sídlem krajské správy. Správní význam města se čas od času měnil spolu s 
jeho aktuální důležitostí.

Centrum Slaného je  obkrouženo hlavní  silnicí,  ale  největší  objem dopravy je z  něj  odváděn 
obchvatem. Po celém vnitřním centru můžete vidět zajímavé domy, přičemž nejdůležitější je - v 
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jeho středu -  náměstí s  radnicí, následují - na severním okraji -  Velvarská brána, a především 
gotický kostel sv. Gottharda - na jihovýchodním okraji jádra (pod náměstím, u Červeného potoka). 
Velvarskou branou můžete vyjít k františkánskému kláštěru, z něhož však přímo moc neuvidíte; 
mnohem lepší proto je vydat se na Slánskou horu (330,1 m n.m.), kam dříve z náměstí vedla žlutě 
značená trasa, ale někdo se ze zcela nelogického důvodu rozhodl ukončit zelenou u nádraží a žlutou 
zrušit úplně. S pomocí mapy, starých značek a základních orientačních schopností se ale můžete na 
horu docela dobře dostat: Vyjdete kolem kostela, přejdete silnici i potok, uličkou projdete na větší 
ulici, kde se dáte doleva a hnedka na další křižovatce lehce doprava; narazíte na naučnou stezku, 
spolu s níž odbočíte vpravo a  v lese se už budete moci řídit  podle  staré žluté.  Z hory se vám 
naskytne parádní výhled na město a okolí - centrum odtud máte jako na dlani a také konečně dobře 
vidíte klášter.

Před Slaným končí  rychlostní silnice R7 z Prahy a na Chomutov již pokračuje jen coby běžná 
silnice 1. třídy. Kolem města naštěstí vede po obchvatu, takže jím dnes prochází jen  silnice č.16. 
Přez Slaný vede železniční trať Kralupy nad Vltavou - Most, po níž jezdí několik rychlíků od Prahy, 
a  také  zde  končí  tzv.  cyklovlak  z  Prahy přes  Hostivici.  Do  Prahy odtud  ale  nejspíš  pojedete 
autobusem, kterých je v tomto úseku provozováno poměrně dost.

slánský kostel sv. Gottharda

Smečno
Smečno se připomíná k r.1252, v r.1510 bylo povýšeno na městečko s názvem Municifaj a r.1515 

se  stalo  městem;  dlouhá  léta  bylo  centrem  panství  Martiniců.  Jedná  se  o  malebné  město  na 
západním okraji  Kladenské tabule,  jehož historické jádro je chráněno coby městská památková 
zóna.  Nacházejí  se  zde  některé  z  pramenů  Knovízského  potoka,  tekoucí  na  východ,  kde  se 
Knovízský potok  nakonec  v  Kralupech  vlévá  do  Vltavy.  Na  západní  straně  města  zase  začíná 
přírodní park Džbán a stejnojmenná pahorkatina. Smečno patří do okresu Kladno.

Z Prahy do Smečna se nejlépe dostanete s přestupem v Kladně, odkud sem jezdí linky kladenské 
MHD a také další linky, pokračující na Slaný.

V centru Smečna je dlouhé náměstí, na jehož východním konci staví autobusy a na jehož konci 
východním stojí nejpůsobivější smečenské stavby -  zámek a  kostel Nejsvětější Trojice. Zámek 
vznikl přestavbou starší tvrze r.1586 v renesančním slohu; jedná se o čtyřkřídlou, jednopatrovou 
budovu se dvěma věžemi a býval obklopen vodním příkopem; dnes je v něm ústav sociální péče. 
Pův.  gotický  kostel  Nejsv.  Trojice  pochází  ze  3.¼ 14.stol.  a  r.1587  byl  přestavěn  v 
gotickorenesančním  stylu.  Ve  Smečně  je  i  zámecký  park,  jehož  přístupností  si  nejsem  jist.  U 
severozápadního rohu zdi zámeckého parku stojí řopík, perfektně opravený a přístupný po dohodě, 
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můžete  zde  vidět  také  historická  vojenská  vozidla,  která  dohromady  se  řopíkem tvoří  drobný 
vojenský skanzen.

(1)  (2) 

(3)  (4) 

(1) - západní část smečenského náměstí
(2) - kostel Nejsv. Trojice ve Smečně
(3) - smečenský zámek
(4) - smečenský zámek

Stochov
- zatím bez textu -

Stráž pod Ralskem
- zatím bez textu -

Štětí
Město Štětí leží na kraji okresu Litoměřice, jeho průměrná nadmořská výška je 155m. Nachází 

se při řece Labe v Terezínské kotlině; nad městem se pak zvedá Ralská pahorkatina.
Ve Štětí  jsem byl  na trase z Hoštky do Horních Beřkovic (viz  LIII.  díl),  takže se  mu budu 

věnovat možná trochu úžeji, ale šířejš by to asi ani nebylo třeba - jenom by možná ještě stálo za to 
projít město po žluté turistické značce.

Štětí bylo založeno r.1313, ale jeho vzhled narušily zejména četné povodně a požáry. Dnes ve 
městě uvidíte hlavně hromadu navábných paneláků, a to i v okolí docela pěkného pozdně barokního 
kostela sv. Šimona a Judy. Co je kromě kostela ve Štětí určitě zajímavé je místní most přes Labe, 
po jehož prostředku vede železniční vlečka a mezi ní a chodníkem je pak na každé straně jeden 
směr silnice.

Hlavní dopravou z Prahy do Štětí je autobus jezdící přes Mělník, kromě toho pak vede po každé 
straně města železniční trať: přes stanici ,,Štětí“ trať  Lysá nad Labem - Ústí nad Labem a přes 

- 187 -



stanici ,,Hněvice“ železnice Praha - Děčín.

Terezín
- zatím bez textu -

Týnec nad Labem
- zatím bez textu -

Týnec nad Sázavou
Týnec nad Sázavou leží na severním okraji benešovského okresu, v průměrné nadmořské výšce 

281 metr.  Městem protéká,  jak jinak,  řeka  Sázava,  tvoříc  hluboké údolí,  z  něhož mimo jiných 
odbočují  údolí  dvou  říček  -  přímo  ve  městě  Janovického  potoka a  pod  Zbořeným Kostelcem 
Kamenického  potoka;  druhým  zmíněným  vede  také  silnice  (s  autobusovou  linkou)  od  Prahy. 
Historické centrum Týnce leží na levém břehu řeky, hlavní sídelní část však stoupá na břehu pravém 
po svazích Holého vrchu a táhne se - též napravo od řeky - směrem k Chrásti nad Sázavou. Z 
hlediska masivového leží Týnec nad Sázavou na pomezí pahorkatin Benešovské (JV) a Dobříšské 
(SZ), jež mezi sebou mají jen pozvolný přechod, při znalosti prostředí a pozorném pohledu do mapy 
však lze nějaké to pomezí docela dobře lokalizovat. Ve většině té benešovské části jsou pole, která 
však  v  kopcovitém  terénu  vytvářejí  místy  velmi  zajímavou  scenérii;  především  severně  a 
severozápadně  od  města  se  pak  rozkládají  širé  lesy,  zvláště  les  Hornopožárský  se  známým 
loveckým zámečkem ve  svém středu;  ostatní  území  je  členité  nejen  pro  kopcovitost,  ale  i  pro 
přechody mezi lesy, poli, rybníky...

O historii Týnce nad Sázavou se z turistické mapy nedozvíme o moc víc, než že se městem stal v 
r.1969. Pak se dočteme pár informací o původu místních historických památek, ale k tomu níže.

Nevím, kam by se v Týnci přestupovalo, a tak se budeme věnovat cestě do něj. Městem prochází 
železniční  trať  Praha  -  Jílové  u  Phy -  Čerčany jsoucí  jednou  z  možných  cest;  druhou  je  pak 
autobusová linka 100339 jedoucí  do Týnce přes  Kamenici  končíc  na autobusovém stanovišti  u 
nádraží; tato linka má také zastávku pod hradem Zbořený Kostelec.

Všechny historické památky centrálního Týnce jsou v jeho historickém jádru, pěkně kompaktně 
pohromadě. Na jedné straně silnice stojí areál hradu, kde můžeme vidět základy přemyslovského 
paláce ze 12.stol. a hlavně románskou rotundu ze stol. 11. přiléhající ke gotické hradní věži ze 13. 
stol. Naproti hradnímu areálu stojí původně gotický kostel sv. Šimona a Judy ze 14.stol.

Již jsme se také zmínili, že okolí Týnce je velmi zajímavé, snad každá značená trasa z okolí 
nabízí  netuctově  zajímavou  procházku;  zmiňme  tedy  alespoň  jednu  trasu,  byť  zrovna  tato 
neprochází  centrem  města.  Mám  na  mysli  značku  červenou  vedoucí  Hornopožárským  lesem 
přicházejíc pod hradem  Zbořený Kostelec k  Sázavě pokračovabo krásnou cestou podél řeky na 
Nespeky, z níž je třeba zmínit malou osadu  Ledce s raně gotickým kostelíkem sv. Bartoloměje. 
Nyní  však  zpět  na  území  města,  kde  vysoko  nad  řekou  (od  rozcestí  se  zastávkou  Týnec 
n./Sáz.,Zbořený Kostelec tam vede zelená značka) stál hrad Zbořený Kostelec, jenž byl na tomto 
ostrohu postaven ve 14. století. Hrad od r.1411 vlastnil Jan Sádlo ze Smilkova, rádce Václava IV., 
byvší  později  popraven  a  v  r.1462  hrad  získal  a  opravil  Zdeněk  ze  Šternberka,  jenž  však  byl 
stoupencem panské jednoty, a tak byl nakonec Zbořený Kostelec definitivně zničen r.1467 vojskem 
Jiřího z Poděbrad.
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(1)  (2) 

(3) 

(1) - historické centrum Týnce nad Sázavou
(2) - kostel sv. Šimona a Judy
(3) - týnecký hrad

Třebenice
- zatím bez textu -

Uhlířské Janovice
- zatím bez textu -

Unhošť
Unhošť se nachází na okraji kladenského okresu, ve výšce 387 m n.m. Vlastní Unhoští neprotéká 

žádný tok, ale pod městem jsou rybníky ležící na Černém potoce vlévajícím se u Markova-Bočkova 
mlýna do Loděnice tekoucí do Berounky, do níž se vlévá nad Srbskem. Město je zajímavé také svou 
polohou na pomezí Lánské pahorkatiny (JZ), Pražské plošiny (JV) a Kladenské tabule (S); zvláště v 
některých obdobích je tak celé okolí Unhoště moc zajímavé.

Místo, kde toto město leží, bylo osídleno již od pradávna a městečkem se Unhošť stala v r.1329, 
ale kvůli jejímu zničení na konci třicetileté války byla na město povýšena až mezi lety 1785 a 1790.

Nejzajímavější je v Unhošti náměstí, celkem pěkně upravené. V jeho horní části stojí kostel sv. 
Petra a Pavla, původně gotický z 1.1/3 14.stol., později přestavovaný; dále se na náměstí nachází 
radnice i další zajímavé domy.

Katastr  města  je  poměrně  protáhlý  jihozápadním  směrem,  kde  jsou  skoro  všechny  osady 
spadající pod Unhošť - Na Štokách, Amerika, Nouzov, Hřebenka;  na severu u dálnice pak leží 
Fialka. Na JZ Unhosť zasahuje do přírodního parku Povodí Kačáku (Loděnice).
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Na okraji města až za osadou Fialka a za dálnicí je, na kraji vesnice Malé Přítočno, dokonce 
železniční stanice  trati Praha - Rakovník s názvem Unhošť, kam ale z centra asi nepůjdete také 
proto, že přímo u náměstí končí jedena autobusová linka PID od Zličína, a hlavně tam staví docela 
dost projíždějících autobusů od Hradčanské, například zastávkové linky na Rakovník.

unhošťský kostel sv. Petra a Pavla

Úštěk
- zatím bez textu -

Úvaly
Město Úvaly stojí na šíji okresu Praha - východ - mezi Prahou a Kolínskem. Jeho průměrná 

nadmořská výška je 253 m, leží v Českobrodské tabuli a protéká jím říčka Výmola, která se později 
vlévá do Labe.

Jdeme-li městem po červené turistické značce, působí spíše vesnickým dojmem, ale za návštěvu 
stojí  náměstí nacházející  se v jeho východní části;  u jeho okraje je barokní  kostel  Zvěstování 
Panny Marie z r.1724. Za pozornost v Úvalech stojí také dlouhý železniční viadukt.

Úvaly prochází silnice č.12, která však naštěstí většinu města objíždí, a tak ho zase tak moc 
nepostihuje. Lze očekávat, že na hlavní silnici bude stavět nějaká dálková linka, ale zatím jsem na 
žádnou takovou nenarazil. Z Prahy sem v pracovní dny jezdí dvě integrované autobusové linky, ale 
hlavní dopravu kvalitně zajišťují vlaky hlavní trati Praha - Kolín, přičemž nádraží je v centru města 
a od náměstí není příliš vzdáleno; kromě vlaků prostě po trati 011 (linky M1) sem ve všední dny 
jezdí také linka M7 od Berouna vedoucí napříč Prahou.

Od hlavního města odděluje Úvaly rozlehlý Klánovický les, jinak v okolí tohoto města narazíte 
převážně na pole. K Úvalům nepatří žádná vesnička z okolí.

- 190 -



úvalský kostel Zvěstování P. Marie

Veltrusy
- zatím bez textu -

Velvary
- zatím bez textu -

Vlašim
- zatím bez textu -

Votice
Ve Voticích jsem byl pouze jednou, a to cestou autem ze vzdálené trasy na Českou Kanadu (bude 

zpracována později - vč. Votic); nebudu tak zde rozebírat dopravu a okolí tohoto zajímavého města.
Votice  leží  483m n.m.  ve  Votické  vrchovině (v  okrese  Benešov),  obtékají  je  Konopišťský a 

Srběčský potok,  které  se  pod městem stékají  a  jako  p. Konopišťský se dosáhnuvše statutu řeky 
vlévají v Poříčí nad Sázavou do řeky Sázavy.

Silnice č.3 již Votice naštěstí  obchází po obchvatu a spolu bere i  silnici  18, což určitě dosti 
zklidňuje centrum města. Dopravní ruch jsme ale samozřejmě v pozdní večer nemohli tak dobře 
posoudit. O dost dále od města se nachází i železniční stanice na trati Praha - České Budějovice.

Otice, dnes Votice, jsou doloženy k r.1318, kdy tu stála tvrz vladyků z Otic. Dnes můžete v 
centru vidět  hlavně  zámek,  původně gotický poutní  kostel  sv.  Václava,  klášter františkánů s 
kostelem sv. Františka z Assisi, Boží hrob a samozřejmě náměstí s barokní radnicí.

Začnete-li  s  prohlídkou  města  na  náměstí  a  vyrazíte  východním směrem,  dojdete  právě  ke 
zmiňovanému kostelu sv. Václava, v těchto místech také můžete vidět zámek; pak obejdete střed 
města  po  hlavní  silnici  (směřujíce  na jih),  až  dojdete  ke  křižovatce,  odkud doprava  vede  jižní 
příjezd na náměstí; nalevo máte klášter a je také zajímavé dojít se vlevo podívat až ke hřbitovu; 
potom se snadno vrátíte na náměstí.
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(1)  (2) 

(1) - votické náměstí s radnicí
(2) - kostel sv. Václava ve Voticích

Zákupy
- zatím bez textu -

Zásmuky
- zatím bez textu -

Zdice
Město Zdice leží pod CHKO Křivoklátsko a Zbirožskou vrchovinou, naproti přes údolí s dálnicí 

D5 se zase zvedá vrchovina Hořovická. Údolí, při němž se Zdice nalézají, rozděluje obě vrchoviny 
vznikajíc vlastně těsně před Zdicemi. Městem protékají dvě řeky stékající se na jejich konci - první 
vzniká soutokem Stroupínského a Červeného potoka, druhou je významná brdská řeka Litavka, jež 
přichází z jihu,  aby se mohla posílit  vydatným přítokem a dotéct do Berouna,  kde se vlévá do 
Berounky. Zdice leží v okrese Beroun, ve výšce 268 m n.m.

Zdice jsou prvně doloženy k r.1147 vznikše na důležité stezce ze západních Čech do Prahy. Ve 
13.stol. patřily pražskému biskupství, jež zde vybíralo clo; v té době byl zřejmě postaven kostel, 
podle nějž se dnešní Zdice jmenovaly Alba Ecclesia - Bílý Kostel. 16.10.1424 ve zdejší hospodě U 
krále  Václava  IV.  jednaly  po  smrti  Jana  Žižky z  Trocnova  znepřátelené  strany.  Zdice  se  staly 
městečkem v roce 1872, městem pak roku 1994. Podle některých názorů se ve Zdicích narodil 
kronikář Kosmas (1045-1125).

Vzhledem k původu Zdic je očekávatelné (i kdybych to již dříve nezmínil), že kolem nich vede 
dálnice D5 (Praha - Plzeň) a jejich středem prochází stará silnice na Plzeň -  605. Právě údolím 
Litavky od  Berouna  a  dále  na  Plzeň  jde  hlavní  železniční  trať  Praha  -  Cheb,  z  níž  na  zdejší 
železniční  křižovatce  odbočuje  menší  trať  pokračující  údolím  Litavky  směřujíc  na  Příbram  a 
Protivín. Na nádraží na okraji města zastavuje i velká část rychlíků od Prahy, ale významnější pro 
dopravu sem jsou  autobusy přes  Beroun mající  svou konečnou hned pod náměstím (názývá se 
Náměstí); dá se zde, podobně jako v jiných městech, najít zmínka, že se jedná o autobusové nádraží, 
ale vězte že to rozhodně není nádraží, nýbrž jednom významnější zastávka.

Ve Zdicích je zajímavé hlavně náměstí, jež už samo o sobě stojí za to; z autobusové zastávky se 
na něj nejlépe dostenate uličkou pro pěší. Celé náměstí je dopravně zklidněné odvedením veškeré 
dopravy z něj byla na silnici pod ním, díky němuž mohla být na náměstí vytvořena příjemná pěší 
zóna.  Dominantou náměstí  je  původně gotický  kostel  Narození  Panny Marie připomínaný již 
r.1384, ale v letech 1747-49 kompletně přestavěný do dnešní barokní podoby. Naproti kostelu stojí 
asi ještě významnější budova; dnešní radnice, ale původně již výše zmíněný zájezdní hostinec U 
krále Václava IV., r.1750 barokně přestavěný.
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(1)  (2) 

(1) - centrum Zdic s kostelem Narození P. Marie
(2) - hospoda U krále Václava IV.

Zruč nad Sázavou
- zatím bez textu -

Žandov
- zatím bez textu -

Žatec
- zatím bez textu -

Žebrák
- zatím bez textu -

D. Městečka a další velmi významná místa

Praha - západ

Červený Újezd a Hájek
Františkánský klášter na Hájku byl postaven podle plánů věhlasných barokních architektů C. 

Luraga a G. D. Orsiho v l.1663-81; uvnitř areálu je poutní loretánská kaple Panny Marie založená 
v r.1623, jedna z nejstarších u nás. Loretánská kaple byla do dnešní podoby upravena r.1630, úpravy 
kláštera  proběhly  v  l.1732-33.  Hájek  a  pražskou  Loretu  spojovala  poutní  cesta lemovaná  20 
výklenkovými kapličkami, z nichž se dodnes dochovalo jen 12, ale ty jsou nyní konečně opraveny, 
byť část poutní cesty není příliš pohodlně průchodná. Klášter na Hájku byl od r.1950, kdy odtud 
byli  vyhnáni  františkáni,  využíván  armádou  a  silně  zdevastován;  od  roku  1994  probíhala  jeho 
rekonstrukce, spojená i s obnovou kapliček poutní cesty; v některých částech by to však ještě chtělo 
přidat chodník. Hájek patří pod obec Červený Újezd.

Ačkoliv se Hájek nachází u křižovatky 4 menších silnic, nejezdí kolem něj žádná autobusová 
linka, a tak tu ani není zastávka. Nejblíž je to sem právě z Červeného Újezda, kam jezdí PID 307 ze 
Zličína. Příliš daleko není ani  železniční zastávka Hostivice-Litovice, kam sice jezdí jen několik 
vlaků  o  víkendech,  ale  zato  se  jedná  o  krásnou  trať  122 vedoucí  po  viaduktech  v  pražských 
Hlubočepích,  z  níž  jsou  moc  pěkné  výhledy  na  město;  tyto  vlaky  začínají  na  nové  zastávce 
Praha  -  Smíchov Na Knížecí  . Kromě silnic sem jako jediná vede právě cesta poutní, která v tomto 
úseku zrovna vede po polní cestě - po ní můžete na Hájek dojít  nejblíže ze samotných Litovic 
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(zastávky Hostivice,,Staré Litovice).
V samotném Červeném Újezdě je největší zajímavostí pěkná nově postavená replika hradu, v 

níž  se  pořádají  různé  akce  s  historickou  tematikou.  Klášter  na  Hájku  je  sice  národní  kulturní 
památkou,  ale  bohužel  není  běžně  přístupný  a  přes  zavřenou bránu toho  z  něj  moc  neuvidíte. 
Dovnitř  se  můžete  podívat  při  některé  z  poutí,  nebo  můžete  zkusit  vzít  za  kliku  a  požádat  o 
prohlídku, třeba budete úspěšní.

Cestě po silničkách v okolí Hájku se nemusíte vyhýbat, protože nejsou příliš frekventované; s 
trošku  větším  provozem  se  setkáte  jen  na  silnici  101,  ale  i  tu  klidně  na  kousek  využijte.  Z 
Červeného Újezda můžete jít do Unhoště, nebo přes Svárov třeba do údolí Loděnice. Z Hájku, jak 
už  jsme  řekli,  vede  kromě  silniček  na  Červený  Újezd,  Jeneč,  Úhonice a  k  zastávce 
Hostivice  -  Litovice   (resp. do  Břvů,  Chýně) stará poutní cesta - nejprve do  Litovic a pak městem 
Hostivicí do jeho centra, kam je bez problémů průchodná; za Hostivicí však bohužel jde po velké 
silnici, která teď už sice není tak rušná jako v minulosti díky dostavbě silnice R6 do Prahy, ale 
přesto se jí asi radeji vyhnete; tento úsek můžete obejít okolo Peterkova mlýna (viz kapitola C - 
Hostivice), od nějž přijdete na silnici v místech, kde už začíná chodník.

hrad Červený Újezd

Dolní Břežany a Závist
Dolní Břežany, stále větší a významnější obec v sousedství Prahy, jsem do této kapitoly zařadil 

proto, že na jejím území leží většina keltského oppida Závist, věnovat se zde však budeme hlavně 
zbytku jejího území, neboť o Závisti jsem psal již v samostatném hesle na konci povídání o Praze 5 
v kapitole A. Břežany protéká  Břežanský potok vytvářející pod vsí hluboké  Břežanské údolí, jež 
rozděluje oppidum Závist na dvě části, přičemž  vrch Hradiště na levé straně patří k Břežanům a 
Šance nad pravým břehem k Praze; na druhé straně pod kopcem teče řeka Vltava, do níž se poblíž 
zbraslavského nádraží Břežanský potok vlévá. I Vltavou jde hranice obou obcí a její pravý břeh 
jižně od nádraží Zbraslav patří Břežanům, a to včetně osady Jarov.

Do Dolních Břežan jezdí autobusové linky PID od stanice metra Budějovická a také linka 341 z 
Modřan,  kde  je  možné  přestoupit  na  tramvaj,  případně  i  na  vlak.  Kromě  zastávek  těchto 
autobusových linek je na území Břežan také  železniční zastávka Jarov ve stejnojmenné chatové 
osadě v údolí Vltavy, jsoucí vyloženě okrajovou částí obce a poměrně výrazně se od jejího zbytku 
lišící, ať už polohou u velké řeky, nebo dopravou, protože odtud ani není možné bez přestupu dojet 
do centra - abyste potřebovali jen jeden přestup, musíte jet vlakem do Modřan a tam přestoupit na 
již zmíněný autobus.

V samém centru Dolních Břežan bývala zastávka Obecní úřad, dnes nesoucí název prostě Dolní 
Břežany; zde býval garantovaný přestup mezi linkou 341 od Libře a linkami na Budějovickou, 
později  přesunutý  na  přestavěnou  zastávku  nově  pojmenovanou  Dol.  Břežany,,náměstí.  Prostor 
návsi, kde se nachází ta první zmíněná zastávka, se v posledních letech značně povznesl; z místa 
působícího vyloženě obyčejně vesnicky se stalo příjemné centrum hodný malého městečka. Na této 
návsi stojí  mohutný  kříž a  je na ní  brána k zámku, postavenému na přelomu 16.  a  17.  stol.  v 
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renesančním slohu; koncem 19.stol.  k němu byla  přistavěna novorománská kaple a r.1901 bylo 
upraveno vnitřní nádvoří. Zámek si prošel nepříjemnou historií ve 2.pol. 20.stol., kdy byl sídlem 
tzv. červených baretů, na což upomíná Praga V3S doplňující pomník před zámeckou budovou. Dnes 
je zámek bohužel nepřístupný; když se usmějete na vrátného, jistě vás nechá prohlédnout si jej 
zblízka  a  podívat  se  i  na  zmíněný pomník  naší  nedávné historie.  Nepřístupný je  také  přilehlý 
zámecký park. Kromě návsi byl zmodernizován i zbytek centra Dolních Břežan a určitě stojí za to 
se v nich zastavit.

Jediná turistická značka vedoucí z centra je zelená směřující příjemnou pěšinkou na Závist, která 
je součástí  přírodního parku Střed Čech. Na ni určitě někdy zavítejte a přečtěte si o ní v již výše 
odkazované kapitole. Z vlastních Dolních Břežan kromě té zeleně značené vede asi už jej jedna 
cesta kromě silnic, a to z jejich severního okraje do Cholupic; bývala to cesta pěkná, avšak dnes ji 
křižuje jižní Pražský okruh a nevím, kde přesně jej lze přejít; to však bezesporu možné je, takže se z 
Břežan pěkně dostanete třeba i do Cholupické bažantnice. K Břežanům patří také vesnička Lhota a 
osady,  tvořené  většinou  chatami,  Zálepy a  Jarov;  ty  všechny spojuje  modrá  značka  jdoucí  od 
zbraslavského nádraží po svazích Hradiště na straně Břežanského potoka do Lhoty, kde stojí na 
návsi kaplička,  dále  přes  Zálepy  a  lesem ke  srázu  k  Vltavě,  z  nějž  klesá  krásnými  Kozími 
stezkami do Jarova, z nějž můžete jet do Prahy vlakem, ale také se po červené značce vrátit do 
Zbraslavi, přičemž po příchodu na silnici nemusíte jít po ní, ale můžete to vzít po cestě podél řeky 
končící u bývalého přístaviště přívozu poblíž nádraží Praha-Zbraslav.

(1)  (2) 

(3) 

(1) - lhotská kaplička
(2) - kříž na břežanské návsi
(3) - břežanský zámek

Horoměřice
Městečko Horoměřice leží na návrší severně od Prahy, s níž sousedí. Jezdí sem autobusové linky 

PID od stanice metra A Dejvická.
Na návsi s hřištěm a  křížkem je rozcestí zelené turistické značky se zde začínající červenou, 
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přižemž  zelená  vede  kolem centrální  autobusové  zastávky na  hlavní  ulici.  V centru  městečka, 
severozápadně od této zastávky stojí původně barokní  zámek ze 2.¼ 18.stol.,  který je využíván 
zemědělským druhžstvem.

Po zelené turistické značce sem můžete dojít z pražské  Hanspaulky a klidně můžete vyrazit z 
tramvajové zastávky Hadovka o trochu níže; zelená pak z Horoměřic pokračuje zase ke hranicím 
Prahy, za nimiž jde po  Kozích hřbetech, jež určitě stojí za návštěvu; z nich můžete sejít po cestě 
kolem kostelíka sv. Václava do Suchdola, nebo na konec zelené pod Alšovou vyhlídkou, odkud je to 
kousek do Únětic a necelé 4 km Tichým údolím do Roztok. Červená vede z Horoměřic přes rozcestí 
Sv. Juliána do Tuchoměřic a odtud směřuje dále k Okoři.

Okoř
Působivá zřícenina hradu Okoře stojí v údolí Zákolanského potoka, v přírodním parku Okoř. 

Rozsáhlý  hrad  vybudoval  v  polovině  14.  století  bohatý  pražský  konšel  František  Rokycanský, 
přičemž do obytné hradní věže zastavěl i  raně gotickou kapli  ze 13.stol.  Opevnění spolu s  tzv. 
dolním  hradem  vzniklo  v  15.stol.,  kon.16.stol.  pak  byl  hrad  upraven  renesančně  a  v  17.stol. 
barokně. Na konci 18. století však byl Okoř opuštěn a chátral až do 20.stol. V l.1920-50 ho vlastnil 
KČT a  od  roku  1991  je  po  nákladné  rekonstrukci  zase  přístupný  veřejnosti,  a  to  v  sezoně  o 
víkendech a od června do srpna denně mimo pondělí; prohlídka s průvodcem trvá 45 minut.

Výhodou hradu Okoře je, že stojí přímo u stejnojmenné vesničky, a tak lze skoro až k němu dojet 
autobusem. Jezdí sem linky 100350 a 220023 z Dejvické.

Přes  Okoř  vede  údolím  Zákolanského  potoka  červená  turistická  značka  z  Horoměřic a 
Tuchoměřic a dál přes Budeč do Kralup nad Vltavou. Rovnou u hradu pak končí modrá z Roztok. 
Pokud sem budete chtít přijít pěšky z Prahy, je to asi nejlepší buď z Přední Kopaniny po žluté, nebo 
přes Preláty, na červenou, či ze Suchdola po žluté pod Alšovu vyhlídku, kde se připojíte na modrou 
od Roztok.

(1)  (2) 

(3) 

(1) - hrad Okoř
(2) - hrad Okoř
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(3) - hrad Okoř

Průhonice
Průhonice jsou městečko na Botiči jižně od Prahy. Jejich dominantou je zámek vzniklý na místě 

tvrze,  která  zde  stávala  již  ve  středověku.  Renesanční  zámek  nechal  poč.19.stol.  hrabě  Nostic 
upravit empírově a v r.1855 dostal panství věnem hrabě Sylva-Taroucca a v l.1889-94 nechal zámek 
přestavět ve stylu české novorenesance. Arnošt Emanuel Sylva-Taroucca také vytvořil rozlehlý - 
250ha - zámecký park, v němž roste 1200 druhů rostlin.

Do Průhonic jezdí  autobusové linky z Opatova a pro cestu rovnou k zámku je nejvýhodnější 
vystoupit na zastávce Průhonice nacházející se na centrálním náměstíčku; pro cestu podél plotu po 
červené se však hodí i zastávka Průhonice,,Hole.

V Průhonicích byste rozhodně měli vidět zámek, který je částečně přístupný veřejnosti. Zvenčí je 
na něj nejlepší pohled z parku, kam se dá vstoupit branou u zámku, kde se vybírá vstupné, nebo 
některou z branek. Překrásný park je rozdělený na dvě části silnicí Hrnčíře - Dobřejovice a lze jím 
buď celým projít  a pak pokračovat třeba na  Osnici,  nebo se tam klidně i  celý den procházet  - 
možností se pro to nabízí dost, neboť parkem vede celkem asi 40 km cest. Kromě hlavního vstupu u 
zámku je do něj po dvou brankách do každé z obou částí z již zmíněné silnice, brána na jihu u 
okraje Osnice a možná ještě nějaká branka, o níž nevím.

Průhonicemi prochází červená turistická značka podél Botiče od Hostivaře, která podle starších 
map procházívala parkem, což napovídá, že se zde vstupné asi neplatilo; dnes celý park obchází 
(kolem kapličky u odbočky na Zdiměřice) a za ním pokračuje po staru přes Osnici na Horní a Dolní 
Jirčany.

(1)  (2) 

(3)  (4) 
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(5)  (6) 

(7)  (8) 

(9) 

(1) - průhonický zámek
(2) - průhonický zámek
(3) - Průhonický park u Podzámeckého rybníka
(4) - Průhonický park a zámek (přes Podzámecký rybník)
(5) - Průhonický park
(6) - Průhonický park
(7) - rybník Labeška v Průhonickém parku
(8) - Průhonický park pod rybníkem Bořínem
(9) - Průhonický park u rybníka Bořína

Štěchovice
Městečko Štěchovice leží v údolí Vltavy, u jejího soutoku s říčkou Kocábou. Silnice č.102, která 

sem z Prahy přichází podél řeky, odtud stoupá údolím ke Slapům a dál proti proudu pokračuje jen 
místní silnička končící u elektrárny, později už pouze pěšinka podél Štěchovické přehrady. Z kopců 
zdvihajících se jižně od Štěchovic je nejvyšší Homole, přímo nad městečkem, u jejíhož vrcholu se 
nachází přečerpávací vodní nádrž, kam je v době nižší poptávky po elektřině čerpána voda z údolní 
nádrže Štěchovice, aby tak byla energie uchována na období špičky. První zmínka o Štěchovicích 
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pochází z roku 1209, kdy jsou připomínány jako majetek plaského kláštera; již předtím se v této 
lokalitě rýžovalo zlato a na protějším břehu existovala německá osada Brunnseifen (dnes Brunšov, 
součást Hradišťka). Ve středověku bylo v okolí otevřeno několik dolů na zlatou rudu; vrchol těžby 
nastal kolem pol.16.stol., kdy byly Štěchovicem pravděpodobně povýšeny na horní městečko, podle 
některých pramenů však k jejich povýšení došlo již za Karla IV. V l.1937-39 byl postaven most přes 
Vltavu,  svého  času  velmi  uznávané  stavební  dílo.  Štěchovická  přehrada  byla  vybudována  ve 
válečných letech 1939-45 jako stupeň vltavské kaskády mezi Slapy a Vraným a pod její hladinou 
zmizely i dříve obávané  Svatojánské proudy - divoká část řeky s vyčnívajícími skalisky o délce 
7 km, zdolávající spád 20 m.

Do Štěchovic z Prahy jezdí autobusové linky PID ze Smíchovského nádraží a také několik linek 
mimo tento systém na Sedlčany, jimiž sem však vzhledem k poměrně krátkému intervalu, nižší ceně 
(při kombinaci s pražskou MHD) a srovnatelné rychlosti těch v PID zřejmě nebudete jezdit.

Dominantou  Štěchovic  je  architektonicky  velmi  hodnotný  kostel  sv.  Jana  Nepomuckého 
postavený v posecesním romantizujícím slohu v l.1911-14 podle K. Hilberta.

V okolí městyse, chráněném přírodním parkem Střed Čech, byste rozhodně měli navštívit vrchy 
mezi Štěchovicemi, Slapy a Štěchovickou přehradou, kde u toho nejvyššího je už zmíněná  vodní 
nádrž Homole, k níž lze odbočit z červené značky vedoucí kousek pod ní. Na štěchovické centrální 
autobusové zastávce je navíc neúplné turistické východiště (se 7 značenými směry), a to opravdu 
výhodně umístěné; přes zmiňované kopce přitom vedou tři značky, z nichž všechny se kromě centra 
Štěchovic  potkávají  ještě  na  Rozcestí  pod Homolí,  z  nějž  díky  nim vede  6  značených  směrů. 
Červená ze Štěchovic vychází pouze jedna: kolem přečerpávací nádrže Homole (k níž je, jak jsem 
již řekl, potřeba kousek odbočit) na Rozc. pod Homolí a dále kolem kapličky Na Rovínku a přes 
Slapy do Živohoště. Modrá na levém břehu Vltavy vede ke hrázi Štěchovické přehrady, cestou kam 
přechází potrubí od nádrže Homole, a na rozcestí se zelenou Nad přehradou; tato zelená sice nevede 
až z centra Štěchovic, ale je nezbytné ji zmínit, protože je jí značena velmi pěkná, ale také poměrně 
náročná,  cesta  podél  Štěchovické  přehrady,  většinou  je  to  úzká  pěšinka,  dokonce  s  několika 
tunely,  stále  mírně  klesající  či  stoupající;  modrá  z  rozc.  Nad  přehradou  stoupá  na  Rozc.  pod 
Homolí, odkud klesá přes Třebenice do Nových Třebenic, jež jsou oboje součástí Štěchovic; tady je 
druhý konec zelené podél přehrady a dá se sem pohodlně dojet  autobusem linky PID 390; u trasy 
zelené, pod hrází Slapské přehrady, zde stojí  socha sv. Jana Nepomuckého postavená r.1721 na 
památku utonulým ve Svatojánských proudech; modrá u Třebenic přechází slapskou přehradní hráz, 
aby pokračovala dál přes Rabyni k Netvořicím a Neveklovu; modrá vycházející ve Štěchovicích na 
most směřuje přes vesničku Třebsín do údolí Sázavy, kde končí na posázavské červené. Zelené jdou 
ze Štěchovic tři:  první nejkratší cestou na Rozc. pod Homolí - nejprve po slapské silnici, pak ale 
příjemnou cestou stoupající bočním údolím - no a z tohoto rozcestí nejkratší cestou do Slap, kde 
končí; další zelená to bere západněji skoro až na vrchol Chlum a poté přes Porostliny a Nové Dvory 
do Čími; třetí zelená přechází Vltavu, stoupá do Hradišťka a poté klesá k Sázavě v Pikovicích, kde 
tuto řeku přejde, aby přes Petrov došla do údolí Zahořanského potoka a tam skončila na rozcestí s 
modrou značkou Zahořanským dolem Oborská lávka.  Žlutá vychází  údolím Kocáby, jímž lze pak 
pokračovat postupně po modré a zelené do  Nového Knína, nebo zůstat na žluté značce, z údolí 
vystoupat do  Masečína, také součásti Štěchovic, a pokračovat přes Hvozdnici a Líšnici do Řitky, 
obce přímo pod brdskými svahy, na něž tato žlutá stoupá, aby skončila u Berounky ve Všenorech. 
Podél Vltavy do Štěchovic sice vede cesta od hotelu Mandát a jiná vede i na mys na soutoku Vltavy 
a Sázavy, ale protože nejbližší most od soutoku přes Sázavu je v Pikovicích a přes Vltavu proti 
proudu ve Štěchovicích, nelze odtud vhodně dojít do Davle; po levém břehu Vltavy zase vede do 
Davle poměrně rušná silnice, ale přesto mohu doporučit projít tudy aspoň projednou pěšky.
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(1)  (2) 

(3)  (4) 

(5)  (6) 
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(7)  (8) 

(9)  (10) 

(11) 

(1) - pohled na Štěchovickou přehradu z hráze Slapské přehrady
(2) - třebenická kaplička
(3) - kostel sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích
(4) - kostel sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích
(5) - kostel sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích
(6) - vodní nádrž Homole
(7) - socha sv. Jana Nepomuckého pod slapskou přehradou
(8) - tunel pro pěší na stezce podél Štěchovické přehrady
(9) - Štěchovická přehrada
(10) - pohled na Štěchovice proti proudu Vltavy (nahoře věž u vod. n. Homole)
(11) - u Štěchovické přehrady
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Tuchoměřice
Tuchoměřice jsou městečko v sousedství Prahy, v 16. století významné středisko českých bratří. 

Centrální  část  městečka leží  v  údolí  Únětického potoka,  zatímco zámek stojí  nad ním, takže je 
pěkně viditelný a od něj lze zase vidět celé Tuchoměřice jako na dlani.

Do Tuchoměřic jezdí linka PID 312 z Dejvické, přičemž část jejích spojů končí dole na zastávce 
Kulturní dům, jiné oklikou po i tak strmé silničce zdolávají stoupání k zámku, kde je další zastávka, 
a  pokračují  do  Lichocevsi,  někdy  zajíždějíce  ke  skladům  (zast.  Špejchar);  jen  několik  spojů 
pokračuje z centra Tuchoměřic na východ přes  Pastviště na zastávku  Štěrbův mlýn, kde končí - 
pokud máte čas na kratší výlet ve všední den, je tato zastávka zajímavým východištěm ať už do lesa 
směrem  k  Praze,  nebo  na  cestu  k  centru  Tuchoměřic.  Kus  od  městečka  je  také  zastávka  na 
železniční trati Hostivice - Podlešín, kam jezdí o víkendech v sezoně dva páry turistických vlaků z 
Prahy.

Nejzajímavější památkou Tuchoměřic je rozhodně zámek, postavený v 16.stol. na místě tvrze. 
R.1623 přešel do vlastnictví pražských jezuitů, již jej přestavěli raně barokně podle plánů G. D. 
Orsiho a přistavěli k němu  kostel sv. Víta. Zámecký kostel je sice opravený, ale jinak je zámek 
poměrně hodně zanedbaný. V západní části městečka, u trasy dnešní červené značky, stojí nepříliš 
působivý husitský kostel. Na hřbitově západně od rozrůstající se osady Pastviště (Že bychom se v 
budoucnu dočkali vícera spojů ke Štěrbovu mlýnu?) můžete vidět raně barokní kostelík sv. Rozálie 
z l.1673-74.

Přes Tuchoměřice vede červená turistická značka z Horoměřic, na niž se lze také připojit třeba 
od Přední Kopaniny; z Tuchoměřic tato značka pokračuje přes  Malé Číčovice na  Okoř. U zámku 
potom začíná značka zelená do Lidic.

tuchoměřický zámek s kostelem sv. Víta

Všenory
Městečko Všenory se nachází na pravém břehu Berounky v sousedství Dobřichovic a Černošic 

pod strmými brdskými svahy, mezi nimiž je v těchto místech průsmyk, velmi výrazný při pohledu z 
míst nad protějším břehem řeky.

Ve Všenorech je železniční zastávka na hlavní trati Praha - Beroun.
V  samotných  Všenorech  je  nejvýznamnější  památkou  zámek,  jehož  dnešní  podoba  je  z 

poč.20.stol.; stojí u ulice směřující do brdského průsmyku, po níž zde vede žlutá značka. Kousek za 
zámkem  odbočuje  značka  doprava  do  lesoparku,  když  v  tomto  místě  začnete  prudce  stoupat, 
dojdete k novorománské kapli z r.1890 na hřebínku vbíhajícím do Všenor. Dále můžete v městečku 
vidět  mnoho  vil a  nejeden  statek,  a  to  jak  ve  vlastních  Všenorech,  tak  v  místní  části  Horní 
Mokropsy, jež je s Všenory stavebně spojena. Tam také stojí původně románský kostel sv. Václava, 
přestavěný v 1.pol. 18.stol.,  jeho věž pak byla  r.1870 upravena novorománsky; kolem něj  vede 
zelená  značka.  Modrá  jde  pro  změnu  okolo  všenorského  hřbitova,  velmi  zajímavá  je  však 
srovnatelně dlouhá neznačená cesta kolem hřbitova hornomokropeského, na němž stojí neobvyklá 
hřbitovní kaple.
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U železniční zastávky Všenory začínají 3 již zmíněné turistické značky, všechny stoupající na 
Brdy: modrá přes Trnovou do Měchenic v údolí Berounky; zelená přes Jíloviště na rozcestí s toutéž 
modrou; žlutá přes hřebenové  rozcestí s červenou a modrou  U Šraňku do  Řitky. Po neznačených 
cestách  se  dá samozřejmě dojít  do  Dobřichovic (viz  příslušné  heslo v  kapitole  C)  a  doporučit 
rozhodně mohu cestu po železničním mostě přes Berounku do Dolních Mokropsů.

(1)  (2) 

(3)  (4) 

(1) - všenorský zámek
(2) - kaple nad Všenory
(3) - kaple na hornomokropeském hřbitově
(4) - hornomokropeský kostel sv. Václava

Nepopsaná místa: Jeneč; Rudná

Praha - východ

Hovorčovice
Hovorčovice jsou městečko u severní hranice Prahy, obklopené lány polí a stále se zvětšující 

jako většina obcí v pražské aglomeraci. Pramení tu  Hovorčovický potok tekoucí k  Líbeznickému 
potoku, s nímž se vlévá do potoka Mratínského směřujícímu k řece Labi, k níž se připojí u Kostelce.

Do Hovorčovic se dostanete autobusem linky PID 351 od metra C Letňany, zastavujícím přímo v 
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jejich centru (tam je zastávka  U kostela), a po okraji městečka jezdí také  vlak trati  na Mladou 
Boleslav.

Hovorčovice se vyplatí navštívit díky jejich neobvyklému kostelu Narození sv. Jana Křtitele; 
ten je raně gotický, postavený na konci 13.stol. a krásně dochovaný, jen trochu upravený v době 
baroka.

Pro pěší výlet jsou Hovorčovice výhodnější, než by se z prvního dojmu mohlo zdát. Podél silnice 
na Prahu vede chodník, končící u železničního přejezdu severně od Třeboradic, do Třeboradic je tak 
nutné  jít  kousek  po  ulici  Schoellerově  bez  chodníku,  ale  ta  zde  není  tak  rušná,  jako  silnice  z 
Hovorčovic k tomuto přejezdu. Velmi příjemná cesta vede z Hovorčovic na sever - mladou alejí k 
jižnímu vstupu do měšického zámeckého parku, u nějž musíte opatrně přejít železniční trať (nebo to 
vzít přes přejezd spolu se silnicí nalevo od cesty), zanedbaným parkem pak dojdete k zámku - velmi 
pěknému,  byť  by  mohl  být  trochu  opravenější.  Cesta  z  Hovorčovic  na  Sluhy vychází  zpod 
železniční zastávky (podchází trať u potoka na jejím severním konci), pak vystoupá do své původní 
trasy výše mezi poli. O něco jižněji začíná cesta na Veleň, z níž lze také odbočit na Mírovice. Po 
ještě nedávném východním okraji Hovorčovic vede horkovod, za nějž už se městečko také rozšířilo; 
touto novou zástavbou prochází cesta na  Pakoměřice se  zámečkem, za nimiž lze bez problémů 
překročit  silnici  č.9  a  pokračovat  přes  Sedlec či  Bašť někam dál  zdejším krajem.  Cesta  podél 
horkovodu na jihovýchod přichází na rozcestí s cestou od Třeboradic na Březiněves, po níž lze dojít 
do Březiněvsi a pokračovat hlouběji do Prahy, nebo do Bořanovic a Bořanovického háje.

kostel Narození sv. Jana Křtitele v Hovorčovicích

Lázně Toušeň
Městys Lázně Toušeň se nachází naproti soutoku Labe a Jizery, mezi Čelákovicemi a Brandýsem 

n/Lab. Od přelomu 7. a 8. století zde u brodu přes Labe na obchodní cestě z Prahy do Polska stálo 
slovanské hradiště.

Toušní prochází železniční trať Čelákovice - Neratovice a jezdí tudy také autobusová linka 405 
Brandýs n/Lab - Úvaly, měly by tu být proloženy a zajišťovat tak dobré spojení do Čelákovic i 
Brandýsa. K roku 1293 je zde doložen přívoz přes Labe, jenž byl zrušen v r.1981; v nedávných 
letech spojila oba labské břehy lávka.

V centru Toušně je významná třeba  zájezdní hospoda Klímovka existovavší už v pol.16.stol. 
Podle mapy by tu také měl  být  mlýn postavený ve 14.stol.  a  pozůstatky vodní tvrze,  taktéž ze 
14.stol.  Od  poč.18.stol.  stojí  v  centru  městečka  barokní  kaple,  v  l.1888-90  pak  byl  postaven 
novogotický  kostel sv. Floriána.  Lázně v Toušni založil r.1868 J. Králík, patří k nim kubistická 
kolonáda z r.1912 a také bývalý lázeňský park.

Nejlepší cesta přes Toušeň vede podél Labe z Brandýsa nad Labem (po modré) a pokračovat do 
Čelákovic pak lze buď nadále po břehu Labe, nebo po modré mezi jezery; do centra si od řeky sice 
musíte  odbočit,  avšak  určitě  to  stojí  za  to.  Začíná  tu  žlutá  značka  přes  lávku  do  sousedního 
Káraného.
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(1)  (2) 

(1) - kaple v Toušni
(2) - kostel sv. Floriána v Toušni

Líbeznice
Líbeznice jsou po prvé zmiňovány r.1236.  Jedná se o městečko ležící  severně od Prahy,  při 

silnici  na  Mělník.  Silnice  číslo  9  však  dnes  Líbeznice  obchází  po  obchvatu,  díky  čemuž  jsou 
výrazně zklidněné.

Z Prahy do Líbeznic jezdí  autobusové linky PID z Ládví a také zde zastavují některé  linky na 
Mělník začínající v Praze na Nádraží Holešovice.

Nejvýznamnější památkou a dominantou Líbeznic je kostel sv. Martina, jehož dnešní podoba je 
barokní z r.1796, kostel však pochází už z r.1380. Pěkná je i barokní fara z 18.stol. a za povšimnutí 
stojí také kaple v severní části městečka.

Do Líbeznic vedou hlavně silnice. Po cestě se sem dá příjemně dojít z Pakoměřic a Bořanovic a 
snad také z lokality Na oběšenci, kam můžete přijít třeba z Bašti či Panenských Břežan.

(1)  (2) 

(1) - kostel sv. Martina v Líbeznicích
(2) - pohled na Líbeznice z JZ

Mnichovice
Mnichovice se rozkládají na svazích údolí Mnichovky, v nadmořské výšce 361 m, jihovýchodně 

od Prahy v Dobříšské pahorkatině. Byly založeny kolem r.1140, ve 14.stol. byly po prvé povýšeny 
na městys a r.2000 se staly městem.

Mnichovicemi prochází  železniční trať z Prahy na Benešov, na níž je vysoko na svahu naproti 
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náměstí zastávka.
Nejzajímavější památkou Mnichovic je barokní  poutní kostel Narození P. Marie z l.1746-54 

stojící v horní části  náměstí. Pěkně vidět ho můžete také při cestě vlakem, někdy se na něj však 
určitě podívejte z blízka.

Z mnichovické železniční zastávky vedou ve čtyři směry značené turistické trasy, jež ukazují asi 
nejzajímavější cesty okolím.

kostel Narození P. Marie v Mnichovicích

Pyšely
Pyšely leží v  Dobříšské pahorkatině, u okraje  přírodního parku Velkopopovicko, v nadmořské 

výšce 372 m a od roku 2007 jsou městem.
Železniční zastávka Pyšely na trati Praha - Benešov se nachází až na území Čerčan, dokonce v 

sousedním okrese, a pro svou vzdálenost od centra není pro cestu do Pyšel moc vhodná. Přímo z 
Prahy do Pyšel jezdí autobusová linka 337, o víkendu začínající v Kamenici, kam spoje na Pyšely 
přijíždějí po o něco delší lince 335, spojení je však stále bez nutnosti přestupu; v Praze autobusy v 
obou těchto případech odjíždějí z Budějovické.

V centru Pyšel je pěkné  náměstí, u nějž stojí  kostel Povýšení sv. Kříže a  zámek. Kostel je 
původně románský pravděpodobně z 11.stol., do dnešní podoby byl přestavěn barokně v l.1781-83. 
Zdejší  tvrz,  jejíž  přestavbou  vznikl  zámek,  je  uváděna  až  k  r.1542;  poslední  přestavba  zámku 
proběhla poč.20.stol., dnes je v něm domov důchodců. Nad Pyšely stojí barokní loretánská kaple z 
r.1699, k níž jsme se prozatím nepodívali.

(1)  (2) 
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(3)  (4) 

(1) - pyšelská fara
(2) - kostel Povýšení sv. Kříže v Pyšelích
(3) - kostel Povýšení sv. Kříže v Pyšelích
(4) - pyšelský zámek

Strančice
Strančice  leží  jihovýchodně  od  Prahy,  na  železniční  trati  směr  Benešov,  která  jim zajišťuje 

kvalitní dopravní spojení.
V jejich centru, kousíček od nádraží, je náves s křížkem, pomníkem a zajímavou zvoničkou na 

stromě. V lese nad Strančicemi, při zelené značce do Mnichovic, se nachází  studánka s léčivou 
vodou, u níž stojí poutní kaple sv. Anny z r.1893. Zajímavý by také mohl být židovský hřbitov, k 
němuž vede odbočka ze silnice do Všechrom (v mapě KČT z r.2002 je vyznačen chybně).

Přes  Strančice  vede  již  zmíněná  zelená  turistická  značka  od  Kunic a  Velkých  Popovic na 
Mnichovice.

(1)  (2) 

(1) - křížek a zvonička na strančické návsi
(2) - poutní kaple sv. Anny u Strančic

Velké Popovice
Velké Popovice najdeme jihovýchodně od Prahy a jsou známé hlavně díky pivovaru, založenému 

r.1874 baronem Ringhofferem, kde se  rodí  Velkopopovický Kozel.  Jedná  se  ovšem o příjemné 
městečko s hezkým centrem, jemuž dominuje kostel P. Marie Sněžné. Jižně od jejich centrální části 
se rozkládá přírodní park Velkopopovicko, nabízející, stejně jako celá Dobříšká pahorkatina, mnoho 

- 207 -



cest pro pěkné procházky.
Z Prahy do Velkých Popovic jezdí autobusová linka 363 začínající na Opatově. Jelikož o víkendu 

jsou na ní jen dva páry spojů do Popovic, může se vám hodit i spojení s přestupem ve Strančicích ze 
železniční trati na Benešov na autobusovou linku 461, jež je navíc oproti přímé cestě z Opatova o 
něco rychlejší. Ze Strančic do velkopopovického pivovaru také vede vlečka, na níž jsou každoročně 
na Den Kozla provozovány historické vlaky.

V  Popovicích  byste  se  rozhodně  měli  podívat  na  kostel  P.  Marie  Sněžné,  postavený  ve 
14. století, jehož dnešní podoba je výsledkem četných přestaveb.

Z Velkých Popovic můžete vyrazit třeba po značkách na Kunice, Jesenici, Kamenici, Mirošovice, 
Pyšely, či do místní části Lojovice.

kostel P. Marie Sněžné ve Velkých Popovicích

Zeleneč
Zeleneč  je  městečko v sousedství  Prahy,  severovýchodně od Horních  Počernic.  Obsluhuje  ji 

autobusová linka 353 od stanice metra B Černý Most a na jejím jižním konci je také zastávka na 
železniční trati Praha - Nymburk - Kolín.

Většinu Zelenče zabírá novější zástavba, její historické jádro se nachází v severní části městečka 
a na návsi, v jejímž středu je rybníček, stojí zvonička. Zajímavý je i hřbitov za severním okrajem 
Zelenče.

Z Prahy do Zelenče vede podél silnice, i když ta je celkem klidná, cyklostezka. Pro pěší trasu 
jsou přijatelné i všechny ostatní silnice ze Zelenče; mimo silnice mohu doporučit polní cestu do 
Záp, bohužel cesta přímo na silničku do  Lázní Toušně, přinejmenším tomu tak bylo v době mé 
návštěvy, neexistuje a do Toušně je tak nutné dojít zacházkou přes Zápy; tato ovšem není zase o 
moc delší a mohla by být zajímavá. K Zelenči patří také vesnička  Mstětice, kde je stejnojmenná 
železniční stanice, postavená hlavně kvůli napojení vleček, z nichž jedna vede do zdejšího areálu 
Čepra, jenž je větší než samotná zástavba Mstětic. Mstětice by mohly být pěknou vískou, avšak 
bohužel  jsou  zpustlé.  Nádraží  se  dá  využít  jako  východiště  na  jih,  kam vede  cesta  ústící  do 
logistického areálu, kde musíte jít kousek po silnici č.611, abyste se dostali na silnici přes nadjezd 
nad dálnicí do Jiren; vzhledem k tomu, že sklady se stále neregulovatelně množí, předpokládám, že 
by zde mohly přibýt i nějaké chodníky podél rušné silnice a snad to bude dřív, než haly dosáhnou až 
ke mstětickému nádraží.
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zelenečská zvonička

Nepopsané místo: Šestajovice

Mělnicko

Byšice
Byšice  se  staly  městečkem roku 1481.  Stojí  na  křižovatce  silnic  od  Mělníka,  Kostelce  nad 

Labem, Benátek nad Jizerou a Mladé Boleslavi u hranice mělnického okresu s mladoboleslavským. 
Protéká jimi Košátecký potok a po jejich okraji vede železniční trať z Prahy na Mladou Boleslav. 
Největší silnice č.16 se naštěstí vyhýbá alespoň jejich centru, protože stáčejíc se v Byšicích doleva 
odbočuje již před náměstíčkem, kudy díky tomu vedou pouze silnice menší.

O dopravu z Prahy do Byšic se stará vlak, přičemž nádraží se nachází na jižním okraji městečka. 
Autobusová linka z Prahy (přes Byšice) do Mšena jezdí doslova párkrát za den.

Byšické  náměstíčko je poměrně klidné. Největší zajímavosti městečka jsou však trošku jinde. 
Nejblíže  náměstíčku (u hlavní  ulice  východně od  něj)  stojí  zámek z  roku 1790,  dnes  bohužel 
poněkud zpustlý. Pokud z cesty od náměstíčka k zámku odbočíte do první uličky doleva, měli byste 
přijít k  židovskému hřbitovu z r.1609. Dále se v Byšicích stojí za to podívat ke  kostelu sv. Jana 
Křtitele, postavenému v l.1690-93, nacházejícímu se v jejich severní části.

Byšicemi nevede žádná turistická značená trasa, ale to neznamená, že by tu nebyly pěkné cesty. 
Jejich první návštěvu však dost možná budete chtít spojit s cestou do sousedních Liblic, kam vede 
chodníček podél silnice č.16 na Mělník. Jinak by, soudě z mapy, mohla být příjemná třeba cesta z 
Byšic na Krpy, Vysokou Libeň, lesů na Harbasku, Hostína.

(1)  (2) 

(1) - byšický zámek
(2) - kostel sv. Jana Křtitele v Byšicích
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Dolní Beřkovice
Dolní Beřkovice leží při levém břehu řeky Labe naproti okrajovým částem Mělníka a Liběchova. 

Po úplném západním okraji městečka vede železniční trať Praha - Děčín, která mu prostřednictvím 
osobních vlaků z Prahy do Ústí nad Labem zajišťuje velmi dobré spojení s hlavním městem; zato do 
Mělníka odtud jezdí autobusy jen v pracovní dny.

Obec se původně rozvíjela v blízkosti řeky, kde je také její centrum, jemuž dominuje kostelík sv. 
Ducha nad Liběchovem. Na upraveném  náměstíčku stojí pěkné domy a zajímavá je i  kaplička 
nacházející se jižně od zámku, historický vodočet zase připomene kruté povodně. Nejvýznamnější 
památkou Dolních Beřkovic je zámek, bohužel však ještě zpustlý po povodni v roce 2002 (taková 
škoda - vždyť už od ní uběhlo 10 let); vznikl v r.1606 přestavbou tvrze a jeho dnešní podoba je z 
r.1853. V současnosti zámek není přístupný, ale můžete se projít přilehlým parkem a prohlédnout si 
jej  zvenčí.  Po  postavení  železniční  trati  se  Beřkovice  začaly  rozrůstat  směrem  k  poměrně 
vzdálenému  nádraží.  Od  zámku  k  němu  vede  příjemná  alej dlouhá  něco  přes  kilometr,  takže 
nemusíte chodit po ulici podél zástavby.

Ještě nedávno nebyly Dolní Beřkovice příliš výhodné pro pěší turistiku,  protože i  když tudy 
souběžně s Labem vede jen silnice III. třídy, je tato poměrně frekventovaná; to ona stále je, avšak 
turistická nepřívětivost už je minulostí, protože přímo po břehu Labe byla postavena cyklostezka z 
Mělníka (začíná za starým mostem přes Labe na Hořínském ostrově), končící prý u krajské hranice 
za  Horními  Počaply,  která  nabízí  možnost  klidné  procházky  i  projížďky.  Jižně  od  vlastních 
Beřkovic musím doporučit ještě vesnici Vliněves, která pod ně patří - zde je nejzajímavější kostel 
Stětí sv. Jana Křtitele z r.1866; z cyklostezky vám doporučuji odbočit na zdejší náves (u níž kostel 
stojí)  a severně od vsi  třeba také ke  hřbitovu s kapličkou (od něj  vede také jeden příchod na 
stezku). Jižně od Dolních Beřkovic se můžete dostat na druhý břeh Labe po lávce horkovodu, který 
jako několik dalších vede z nedaleké elektrárny Horní Počaply; dostanete se tak na kraj Mělníka, 
kde už si pokračování zvolíte dle libosti.

(1)  (2) 

(3)  (4) 
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(5)  (6) 

(1) - kaplička v Dolních Beřkovicích
(2) - beřkovický zámek
(3) - beřkovický zámek
(4) - vliněveský kostel Stětí sv. Jana Křtitele
(5) - kaple na vliněveském hřbitově
(6) - pohled na Vliněves proti proudu Labe

Kokořín
Kokořín  je  jako  koráb  plující  se  vztyčeným stěžněm mořem okolních  lesů.  Autorem tohoto 

popisu nejsem já, nýbrž Johann Wolfgang Goethe, ale zejména při pohledu na hrad z vnějšku jistě 
uznáte, že je naprosto přesný.  Hrad, důmyslně ukrytý nad  Kokořínským dolem, vyhloubeným v 
pískovcích  Dokeské pahorkatiny říčkou  Pšovkou, byl postaven v 1.pol.14.stol. Hynkem Berkou z 
Dubé. V 17.stol. začal pustnout a později byl oblíbený malíři jakožto romantická zřícenina; rád ho 
měl také Karel Hynek Mácha, který se zde inspiroval ke svému dílu Cikáni. V l.1911-18 hrad zcela 
zrekonstruoval  Václav  Špaček,  který  předtím  provedl  pečlivé  historické  průzkumy,  aby  nová 
podoba hradu byla historicky co nejvěrnější. Po dokončení obnovy hrad zpřístupnil veřejnosti. Hrad 
Kokořín není velký, ale to rozhodně nevadí; během prohlídky navštívíte třípatrový palác a nakonec 
již  samostatně  vystoupáte  na  věž,  z  níž  se  budete  moci  rozhlédnout  po  Kokořínském  dole; 
vstupenku na věž je možné zakoupit i zvlášť.

Celá CHKO Kokořínsko je dopravně velmi špatně dostupná, čož částečně způsobuje i krajská 
hranice,  která  jí  prochází.  Jediné  dopravní  cesty,  po nichž  v trochu větší  míře  jezdí  hromadná 
doprava i o víkendu, jsou  železniční trať Mělník - Mšeno - Mladá Boleslav a  silnice I/9 údolím 
Liběchovky z Liběchova do Dubé. Mezi nimi celoročně o víkendech jezdí jen  autobusová linka 
250014 ze Střezivojic do Prahy, a  to v neděli  v tomto směru (zpátky jezdí až  pozdě večer).  Z 
Mělníka na Kokořín i Kokořínským dolem provozuje v turistické sezoně (v některých případech jen 
v červenci a v srpnu) několik spojů dopravce Kokořínský SOK. Do vsi Kokořín se tedy z Prahy 
můžete dostat v sezoně v sobotu s přestupem v Mělníce a zpátky celoročně v neděli přímo až do 
hlavního města. Z vesnice ke hradu vede po silnici modrá turistická značka; ze silnice jsou velmi 
pěkné výhledy, a proto je dobré se po ní někdy projít, kratší - neznačená, ale přitom krásná - je však 
Jarmilina cesta - pěšina odbočující od silnice mírně vlevo na samém začátku lesa a ústící na modrou 
až potom, co tato směřujíc ke hradu opustí silnici.

Samotná vesnice Kokořín je také pěkná - stojí  na návrší mezi  Kokořínským dolem na jedné 
straně a Šemanovickým a  Truskavenským dolem na straně druhé a její historie je starší než 1,5 km 
vzdálený hrad. Vyrostla na místě tvrze nacházevší se pravděpodobně v místech  jeskyní Staráky v 
pozdějším zámeckém parku. To zámek vyrostl jako pohodlnější a lépe dostupné sídlo než hrad až o 

- 211 -



dost později - jeho dnešní barokní podoba je z období kolem r.1800. Před zámkem - na návsi - stojí 
zajímavé sousoší sv. Mikuláše Tolentinského z r.1700.

Kokořínský důl se svým okolím je chráněn  přírodní rezervací Kokořínský důl o rozloze přes 
20 km2 a podstatně širší oblast zahrnuje chráněná krajinná oblast Kokořínsko. Silnice od Dobřeně 
přes Kokořín na  Mělník vede po návrší,  a proto jsou z ní  krásné výhledy, které si samozřejmě 
můžete užít při pěší cestě (přespříliš frakventovaná není), ale možná příjemněji při cestě autobusem, 
či  na  kole.  Přes  ves  Kokořín  vede  modrá  turistická  značka  -  po  žluté  a  po  ní  můžete  přijít 
Zimořským a Truskavenským dolem ze Želíz na trase autobusů údolím Liběchovky, případně až z 
Liběchova; ke hradu se pak dostanete, jak již bylo řečeno, buď po modré, nebo po Jarmilině cestě. 
Větší turistické rozcestí je v Kokořínském dole pod hradem, kde modrá končí na červené vedoucí 
celým Kokořínským dolem a zelené, jíž je vyznačen okruh ze Mšena.

(1)  (2) 

(3)  (4) 

(5)  (6) 
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(7)  (8) 

(1) - hrad Kokořín
(2) - hrad Kokořín
(3) - hrad Kokořín
(4) - hrad Kokořín
(5) - pohled z věže hradu Kokořína na Kokořínský důl
(6) - hrad Kokořín
(7) - Jarmilina cesta
(8) - kokořínský zámek

Liběchov
Liběchov leží u soutoku říčky Liběchovky s Labem, u hranice mělnického okresu s českolipským, 

i když sousedí s Mělníkem. Liběchov je připomínán k r.1318, roku 1935 byl povýšen na město, o 
tento status však později přišel a znovu se stal městem až v r.2007; velikostí se však jedná spíše o 
městečko - je podstatně menší než sousední Mělník i Štětí. Nad Liběchovem se vypíná  Dokeská 
pahorkatina, rozdělená hlubokým údolím Liběchovky, jímž vede k severu silnice č.9 od Prahy na 
Českou Lípu, od níž v Liběchově odbočuje silnice 261 na Štětí a Litoměřice. Oblast východně od 
Liběchova chrání přírodní park Rymáň, na nějž navazuje chráněná krajinná oblast Kokořínsko.

Přes Liběchov vede  železniční trať Lysá nad Labem - Ústí nad Labem, která prochází okolo 
zámeckého  parku,  ale  stanice  byla  z  prostorových  důvodů  vybudována  až  kus  za  zástavbou 
městečka, čímž je její užitečnost pro osobní dopravu snížená. Z Prahy do Liběchova jezdí  místní 
autobusová linka 155712 Praha - Mělník - Štětí a dálkové linky pokračující údolím do Dubé a dále 
buď na Českou Lípu, nebo na Jablonné v Podještědí.

U pěkného náměstíčka pokaženého silnicemi stojí zámek, bohužel ještě neopravený po povodni 
v roce 2002. Přední část zámku má půlkruhový tvar, vzadu je pak objekt uzavřen rovným křídlem - 
to napovídá, že vznikl z vodní tvrze; jeho barokní podoba pochází z 18. a 19. stol. Za Antonína 
Velta zde působila řada vědců a umělců (B. Bolzano, F. Palacký, J.  K. Tyl, P. J.  Šafařík, F. M. 
Klácel, V. Levý (známý sochařskými díly na skalách v okolí) a další); zámek byl opraven v r.1975 a 
vzniklo  zde  museum,  po  povodních  však  k  opravě  stále  ještě  nedošlo.  V  dolní  části  toku 
Liběchovky mezi zámkem a železniční tratí rozkládá se zámecký park se sochami od B. Bolzana a 
V. Levého, který je volně přístupný. Příjemná je i cesta údolím Liběchovky z náměstíčka na druhou 
stranu,  kudy vedou  také  turistické  značky.  Krásu  centra  Liběchova  doplňuje  nádherný  barokní 
kostel sv. Havla z l.1738-41; alespoň ten je opravený. Liběchovu a okolí dominuje  kostelík sv. 
Ducha vysoko nad centrem, k němuž z centra vede křížová cesta, na niž se dostanete z ulice za 
kostelem sv. Havla a cestou po níž si zajdete severovýchodním směrem. Kostelík sv. Ducha pochází 
z r.1654 a zkláním je jeho zanedbanost. Při cestě od Mělníka se k němu dostanete po stezce bývalou 
vinicí.

Do Liběchova z Mělníka přichází zelená značka vedoucí po okraji pole nad vinicí, kde je však 
cesta obtížně schůdná. Modrá i zelená vedou z Liběchova údolím Liběchovky na Tupadly, přičemž 
společně procházejí přes místní část Boží Voda se zajímavou kapličkou; modrá to pak do Želíz bere 
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kolem  Čertových hlav a za Tupadly vystoupá na  Brocenskou cestu, aby se po ní vrátila zpět do 
Liběchova. Z městečka můžete samozřejmě jít například i po Brocenské cestě do Brocna nebo po 
jiné cestě do Ješovic a pak třeba do Štětí.

(1)  (2) 

(3)  (4) 

(5)  (6) 

(7) 

(1) - kostelík sv. Ducha nad Liběchovem
(2) - horní část křížové cesty ke kostelíku sv. Ducha
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(3) - kostel sv. Havla v Liběchově
(4) - liběchovský zámek
(5) - liběchovský zámek
(6) - pohled z centra Liběchova na kostelík sv. Ducha
(7) - kaplička v Boží Vodě

Liblice
Liblice  jsou  menší  než  sousední  Byšice,  ale  stojí  tu  překrásný  a  nádherně  opravený  zámek 

obklopený příjemnou zahradou. Prochází jimi silnice č.16, po níž tu a tam jede autobus od Mělníka, 
ale z Prahy se sem nejlépe dostanete  vlakem na železniční stanici  Byšice,  vzdálenou od centra 
Liblic asi 1,5 km.

Centrum Liblic je malebné a klidné - nachází se jižně od hlavní silnice a stojí  tu  kostel  sv. 
Václava,  původně gotický,  r.1710 barokně upravený.  V jeho sousedství  je  již  zmíněný  zámek 
postavený v l.1699-1706 v barokním slohu podle návrhu G. A. Alliprandiho pro A. Pachtu z Rájova. 
Dnes ho využívá Akademie věd a také je v něm hotel; je však možné se k němu podívat a projít se i 
zámeckou zahradou. K zámku od hlavní silnice vede stromořadí a projít se můžete také po stezce 
vnějším  zámeckým parkem, v jehož části je  přírodní rezervace Slatinná louka u Liblic. Poslední 
nezmíněnou větší památkou v Liblicích je kaplička z r.1699 u silniční křižovatky.

Z nádraží Byšice do Liblic je sice možné dojít nejkratší cestou, ale také jejich návštěvu spojit s 
prohlídkou sousedních Byšic, o nichž je psáno výše v této kapitole; podél hlavní silnice mezi oběma 
obcemi vede chodník. Nejlepší cesta z Liblic jinam než na Byšice vede na sever - alejí od zámku, 
přímo přes hlavní a kolem hřbitova až na silničku na Hostín, po níž dojdete do zatáčky na kraji lesa, 
v jehož středu se nachází rozcestí Kolo, kde se potkávají značky zelená a žlutá a 5 neznačených 
cest; po značkách i bez nich můžete z těchto lesů pokračovat dle libosti v různé směry.

(1)  (2) 

(3)  (4) 
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(5)  (6) 

(1) - kaplička v Liblicích
(2) - kostel sv. Václava v Liblicích
(3) - liblická zámecká zahrada
(4) - liblický zámek (napravo kostel sv. Václava)
(5) - liblický zámek
(6) - liblický zámek

Lužec nad Vltavou
Lužec nad Vltavou je městečko v  Mělnické kotlině, na největším vltavském ostrově, který také 

nese jeho jméno. Připomíná se k r.1305.
Do Lužce vede krátká železniční trať ze stanice Vraňany, kde navazuje na hlavní trať z Prahy na 

Ústí nad Labem. Po této odbočce však v současnosti jezdí vlaky pouze v pracovní dny, a tak je 
Lužec, ačkoliv se jedná o obec poměrně velkou se železnicí, o víkendu velmi špatně dostupný. Přes 
plavební kanál na severní straně ostrova vede několik mostů, hlavní rameno Vltavy pak u Lužce 
překonává přívoz k Bukolu; v pracovní dny znamená poměrně výhodnou alternativu k železnici pro 
cesty do Neratovic a Prahy, protože je u něj autobusová zastávka, o víkendu ovšem neobsluhovaná.

Největší lužeckou zajímavostí je hodnotný pův. gotický kostel sv. Jiljí, zbarokizovaný r.1762.
Lužec nad Vltavou tedy v současnosti není dobrým výchozím či cílovým turistickým bodem, ale 

za návštěvu stojí a Lužecký ostrov je pro nějakou tu procházku vhodný. Kromě Lužce na ostrově 
leží ještě několik vesniček a z nich je nejzajímavější Vrbno, patřící pod Hořín, s kostelem Povýšení 
sv. Kříže, jehož historie sahá až do románských dob. Asi nejzajímavější cesta po ostrově je značena 
jako cyklotrasa č.2 a kromě přívozu je s ní možné Vltavu překročit i po lávce horkovodu kousek od 
Vrbna. Taková nepříliš dlouhá trasa může vést třeba z Mělníka přes Hořín a Vrbno do Lužce a dále 
přes přívoz a do Hostína u Vojkovic nebo například po silničce přes vesnici Vraňany na železniční 
zastávku Mlčechvosty.

Medonosy a Nové Osinalice
Vesnička  Medonosy  leží  v  hlubokém  údolí  Liběchovky,  vkrajujícím  se  mezi  kopce  Ralské  

pahorkatiny v CHKO Kokořínsko, na samém konci okresu Mělník a Středočeského kraje (dál už je 
okres Česká Lípa). Patří pod ně také vsi Chudolazy, Osinaličky, Osinalice, a hlavně Nové Osinalice, 
významné unikátně dochovaným souborem lidových staveb, chráněným coby vesnická památková 
rezervace.

Medonosy jsou  obsluhovány hlavně  dálkovými  linkami  projíždějícími  údolím Liběchovky z 
Prahy na Českou Lípu, nebo Jablonné v Podještědí; ty staví ve vlastních Medonosech, Osinaličkách 
a Chudolazech, ostatní části obce jsou obslouženy velmi špatně a o víkendu je zapotřebí z nich dojít 
do  údolí.  Silnice  I.  třídy vedoucí  přes  Medonosy je  tedy sice  na  jednu stranu nepříjemná,  ale 
zároveň pro ně znamená aspoň trochu solidní dopravní obslužnost.

Takže nejzajímavější částí Medonos jsou  Nové Osinalice - vesnička na konci slepé silničky s 
mnoha krásnými staveními stojícími podél stoupající ulice. Pěkné jsou však i vlastní  Medonosy, 
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kde nad silnicí stojí barokní kostel sv. Jakuba z r.1712.
Přes Nové Osinalice vede zelená turistická značka od Liběchova na Dubou; ta zde jde po hřebeni 

podél linie lehkého předválečného opevnění. Z Chudolaz na hřeben stoupá modrá pokračující dále 
na Vidim. Přes staré Osinalice zase vede žlutá od Vidimi na Nedvězí. Do Nových Osinalic je to ze 
zastávek v údolí nejblíž z Osinaliček; cesta na hřeben však vede i z vlastních Medonos (odkud je to 
zase nejblíž do starých Osinalic) - jedná se o pěšinku stoupající po boku srázu. Z vlastních Medonos 
se nechá stoupat i na druhou stranu - kam pokračuje zástavba; dostanete se tak na cestu Telefonku a 
dál můžete jít Písečným dolem do Chudolaz nebo po jiné cestě do Veselí.

(1)  (2) 

(3)  (4) 

(5) 

(1) - chaloupka v Nových Osinalicích
(2) - chaloupky v Nových Osinalicích
(3) - pohled na údolí u Medonos z pěšiny od Osinalic
(4) - kaplička u silnice v Medonosech
(5) - kostel sv. Jakuba v Medonosech

Nelahozeves
Nelahozeves je doložena k r.1352; od pol.16.stol. byla středem panství Gryspeků z Gryspachu, 
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kteří  zde  v  l.1553-93  vybudovali  renesanční  zámek  (jihovýchodní  rizalit  byl  dokončen  až  v 
80.l. 20.stol.).  V 1.pol.17.stol.  získali panství Lobkowiczové.  Zámek stojí v jižní části obce nad 
řekou Vltavou.

Přes Nelahozeves vede železniční trať z Prahy na Děčín, na níž je v místní části Hleďsebe (na 
severním okraji Nelahozevsi)  stanice a v centru zastávka Nelahozeves zámek. Zastavují tu osobní 
vlaky od Prahy, které nekončí v sousedních Kralupech nad Vltavou, ale pokračují dál na Ústí nad 
Labem.

Nejzajímavějším objektem v Nelahozevsi je jednoznačně zdejší zámek se sgrafitovou výzdobou; 
pěkný je však i gotický kostelík sv. Ondřeje ze 14.stol. s malou dřevěnou zvonicí. Naproti němu 
stojí  rodný  dům slavného  hudebního  skladatele  Antonína  Dvořáka,  v  němž  byl  zřízen  jeho 
památník.  Přes  centrum  Nelahozevsi  vede  červená  turistická  značka  přicházející  podél  řeky  z 
Kralup nad Vltavou a pokračující na Nové Ouholice; začíná tu pak žlutá přes Lešany na rozcestí se 
zelenou z Kralup do Velvar.

(1)  (2) 

(3)  (4) 

(5) 
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(1) - nelahozeveský zámek
(2) - nelahozeveský zámek
(3) - nelahozeveský zámek
(4) - nelahozeveský zámek
(5) - kostelík sv. Ondřeje v Nelahozevsi (vzadu zvonice)

Vidim
Vidim je krásná obec v CHKO Kokořínsko, v Dokeské pahorkatině, sestávající ze dvou značně 

rozdílných částí - Horní Vidimi ležící na návrší, kde je působivé centrum se zámkem a kostelem, a 
Dolní Vidimi, místní části nacházející se v údolí, charakteru menší vesnice, ale s krásně dochovanou 
roubenou zástavbou.

Ačkoliv  je  Vidim  poměrně  velká  a  turisticky  atraktivní  obec,  potenciálně  výhodná  jako 
východiště po Kokořínsku, nejezdí sem o víkendech vůbec nic. Z míst o víkendu celkem dobře 
obsluhovaných je to sem nejblíž z Chudolaz (v údolí Liběchovky, takže tam jezdí dálkové autobusy 
na Dubou), odkud do Vidimi vede modrá turistická značka. Ještě blíž je to po modré na druhou 
stranu do  Jestřebice a také po zelené do  Dobřeně; z obou těchto míst lze jet  v neděli do Prahy; 
kdybyste šli po modré přes Jestřebici ještě dál, dovedla by vás nakonec do Mšena, kam lze přijet 
vlakem či autobusem od Mělníka a Prahy.

Horní  Vidim se  připomíná  k  r.1300.  Stojí  tu  pův.  barokní  zámek,  později  novobarokně 
renovovaný, dnes využívaný jako domov důchodců, obklopený zámeckým parkem. Poblíž zámku je 
také  novogotický  kostel  sv.  Martina,  postavený  r.1878  na  místě  staršího.  Podle  mapy  by  v 
zámeckém parku měla být horská stezka po srázech Sitenského dolu, bohužel značně zchátralá, ale 
pravděpodobně zajímavá.  Dolní  Vidim má dnes rekreační  charakter;  je zde výborně dochovaný 
soubor roubených stavení, chráněný jako vesnická památková zóna.

Kromě již zmíněných značek - modré a zelené - vede přes Vidim ještě žlutá od Želíz na Nedvězí 
a Dubou. Dojít se odtud dá také na Kokořín, a to buď po žluté do Zimořského dolu a pak po modré 
dolem Truskavenským, nebo po modré do  Šemanovického dolu a  dále  bez značení,  po žluté  a 
modré, nebo také po modré až do Jestřebice a pak po zelené přímo pod hrad.

Nepopsaná místa: Horní Počaply, Nosálov, Všetaty

Kladensko

Doksy
Doksy, ležící v Kladenské tabuli nad údolím Loděnice, v přírodním parku Povodí Kačáku, jsou 

jedním z mnoha městeček na staré silnici z Prahy do Karlových Varů, dnes podstatně klidnější díky 
postavení ,,dálnice“ R6.

Jezdí tudy zastávkové autobusové linky z Prahy na Rakovník a linka z Kladna do Bratronic.
Na dokeské  návsi stojí barokní  kaple sv. Jana Nepomuckého z r.1763 a na západním okraji 

obce je nad červenou značkou (zejména při cestě od Kamenných Žehrovic doporučuji zvýšenou 
pozornost) krásně opravený řopík.

V dolní části Doks se potkávají 3 směry červené značky - od Rozdělova, Kamenných Žehrovic a 
Družce, jimiž jsou vyznačeny nejzajímavější cesty do okolí.
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(1)  (2) 

(1) - kaple sv. Jana Nepomuckého v Doksech
(2) - řopík v Doksech

Hřebeč
Hřebeč je malé městečko v  Kladenské tabuli, v sousedství Kladna a protéká jí  Lidický potok. 

Zajíždí sem zastávková linka z Prahy,,Dejvické do Kladna (220022).
Jedinou zajímavostí, o níž v Hřebči vím, je malá kaplička v jejím centru. Po okraji Hřebče vedla 

červená značka z Kladna do Lidic;  ta je dnes zrušená,  ale pro turisty nejvhodnější  cesty odtud 
budou stále po silničce do sousedních Lidic a po různých cestách do Kladna.

Kačice
Kačice jsou připomínány k r.1318; stojí nad říčkou Loděnicí, u okraje přírodního parku Džbán, v 

sousedství města Stochova. Z Prahy sem bez přestupu jezdí  vlaky po trati na Rakovník a některé 
spoje autobusové linky 310082.

Městečko má pěkné centrum s kapličkou z 19.stol. a významný je dům č.p.52 na jeho severním 
okraji (při silnici na Slaný). Prochází tudy červená turistická značka  podél Loděnice a začíná zde 
žlutá do nedalekého  Smečna. Cestou od železniční zastávky by se odtud mělo dát dojít také do 
Libušína.

kaplička v Kačicích

Kamenné Žehrovice
Kamenné Žehrovice leží v přírodním parku Povodí Kačáku, takže při říčce Loděnici, na níž je 

zde veliký Turyňský rybník, v Kladenské tabuli a na staré silnici Praha - Karlovy Vary (dnes č.606), 
již nahradila ,,dálnice“ R6 vedoucí okolo městečka.

Do Žehrovic z Prahy jezdí  zastávkové autobusové linky na Rakovník a pochopitelně mají také 
přímé spojení s nedalekým Kladnem, jež zajišťuje především linka na Bratronice a Zbečno; přímo 
na návsi je zastávka  Kam. Žehrovice a v místní části Turyň pak zast.  Háje. Uprostřed okolních 

- 220 -



rozlehlých lesů nachází se železniční stanice trati Praha - Rakovník, jež sice není příliš výhodná pro 
obsluhu vlastních Kamenných Žehrovic, ale o to je lepším turistickým východištěm.

Na  žehrovické  návsi stojí  nová,  moc  pěkná,  kaple.  Přímo  přes  náves  vede  modrá  značka 
směřující  do  CHKO  Křivoklátsko,  na  Turyni  se  pak  tato  potkává  s  červenou,  vedoucí  podél 
Loděnice na obě strany, takže i podél Turyňského rybníka; modrá pokračuje k nádraží, stojícímu na 
okraji  přírodního parku Džbán;  kromě modré odtud vycházejí  žlutá,  zelená a naučná stezka po 
okolí.

(1)  (2) 

(1) - kaple v Kamenných Žehrovicích
(2) - Turyňský rybník

Lidice
Roku 1942,  v  době  2.  světové  války,  došlo  k úspěšnému atentátu  na  zastupujícího  říšského 

protektora  Reinharda  Heydricha.  To  vyvolalo  pomstu  z  německé  strany,  v  rámci  níž  bylo 
rozhodnuto  o  likvidaci  vybrané  české  obce.  Tou  obcí  byly  Lidice.  Dne  10.6.1942 byly  Lidice 
obklíčeny německými vojáky, aby nikdo nemohl uniknout. Na dvoře Horákova statku byli rovnou 
zastřeleni 173 muži, 196 žen a 89 dětí mladších 15 let bylo odvezeno do koncentračního tábora 
Ravensbrücku a 9 dětí dáno na převýchovu do německých rodin - 144 ženy a 10 dětí se po válce 
nevrátilo.  Celá  ves  byla  vypálena,  srovnána  se  zemí  a  vymazána  ze  všech  oficiálních  map  a 
dokumentů.

Obec  Lidice,  leževší  v  Kladenské  tabuli,  na  Lidickém  potoce,  byla  doložena  k  r.1309.  Její 
dominantou  býval  kostel  sv.  Martina  postavený  v  r.1352  a  přestavěný  po  prvním vypálení  za 
třicetileté války; r.1942 byl zničen německými okupanty. Nové Lidice začaly být stavěny v r.1948 
severovýchodně od původní obce. Na severním okraji původních Lidic byl vybudován památník s 
museem a  území někdejší  vesnice se stalo pietním místem s udržovanými  základy zbořených 
staveb,  pomníky a  společným hrobem lidických mužů,  nad nímž je  dřevěný kříž s trnovou 
korunou.

Přímo u lidického památníku, na odbočce od hlavní silnice na Buštěhrad, je autobusová zastávka 
Lidice,  která se sice nachází na okraji  vsi,  ale je velmi dobře obsluhována,  protože na ní  staví 
všechny  autobusové  linky od  Prahy na  Kladno  zajíždějící  do  Buštěhradu (v  Praze  odjíždějí  z 
Dejvické a Zličína); její poloha je navíc výhodná pro návštěvníky pozůstatků starých Lidic.

Nové Lidice příliš zajímavé nejsou, ale je až nezbytné, aby každý obyvatel středních Čech aspoň 
jednou za život navštívil místa, kde stávaly staré Lidice. Dnes od památníku ke hřbitovu, který se 
částečně  dochoval  a  ani  on  není  nezajímavý,  vede  zelená  turistická  značka,  po  níž  můžete 
pokračovat  (nebo  odtud  přijít)  do  Středokluk a  Tuchoměřic.  Dříve  sem vedla  také  červená  od 
Kladna přes Hřebeč a možné by mělo být i pokračování po neznačené cestě do Hostouně.
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(1)  (2) 

(3)  (4) 

(1) - Lidice
(2) - bývalá lidická škola
(3) - bývalý kostel sv. Martina v Lidicích
(4) - společný hrob lidických mužů

Velká Dobrá
Velká Dobrá se nachází v  Kladenské tabuli, v sousedství města Kladna (jižně od něj). Tvoří ji 

dvě historické části - Dobrá Velká a Malá, a co je překvapivé, ačkoliv jako hlavní centrum, a tedy 
logicky jádro původní  Velké Dobré,  působí  na první pohled náves s  kapličkou a rybníčkem ve 
východní části dnešního městečka, Velká Dobrá je ve skutečnosti ta západní část, kde je také pěkná 
náves, a první zmíněná náves je centrem Malé Dobré.

Přes Velkou Dobrou vedla silnice č.6, dnes kolem ní vede R6, která umožňuje i rychlou dopravu 
odtud do Prahy, což ovlivnilo budování nové zástavby rodinných domků v jižní části obce. Velkou 
Dobrou s Prahou spojují zastávkové autobusy na Rakovník, z nichž některé zde najíždějí na dálnici, 
a pochopitelně tudy také jezdí autobusy z Kladna, které cestou sem přejíždějí sportovní letiště.

V Dobré bych vám doporučil navštívit obě  návsi, přičemž na té v Malé Dobré stojí  kaple z 
l.1816-17.

Zajímavostí v okolí městečka je les Hora, kde bylo objeveno velké mohylové pohřebiště z doby 
bronzové s mnoha zajímavými předměty; na upomínku výzkumu byl na nejvyšší mohyle v r.1953 
vztyčen  pomník tomuto výzkumu. Přes Velkou (tedy vlastně Malou) Dobrou a Horu vede zelená 
značka z  Rozdělova, která jde v jižní části Dobré okolo hřbitova k lávce přes ,,dálnici“ a potom 
ještě  kousek podél dálnice k cestě,  po které se od ní může konečně vzdálit;  ačkoliv  je hřbitov 
zajímavým místem, doporučuji  vám nechodit  kolem něj,  ale  vzít  to  zkratkou novou zástavbou; 
zelená pak skončí na rozcestí u Valdeckého lesa, jímž je možné jít buď po žluté nebo neznačenými 
cestami s různými cíli.
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kaple a náves v Malé Dobré

Zákolany a Budeč
Vysoko nad údolím Zákolanského potoka, do nějž se výše vlévá zleva  potok Dřetovický a níže 

potok Týnecký, jež oba také vytvářejí  údolí se strmými srázy, nachází se místo jako stvořené pro 
hradiště. Však si je také v 9. století vyhlédli Přemyslovci a velké hradiště zde vybudovali. To místo 
slove Budeč a leží v  Kladenské tabuli, uprostřed oblasti dnešními městy Kladnem, Kralupy nad 
Vltavou, Prahou a Slaným. Památkou na přemyslovské doby je zde zejména rotunda sv. Petra a 
Pavla, nejstarší dochovaná kamenná stavba v Čechách, která byla postavena pravděpodobně kolem 
r.900  -  za  knížete  Spytihněva;  hranolová  věž  k  ní  přistavěná  pochází  ze  12.stol.  V sousedství 
rotundy jsou odkryté základy malé středověké (novější než rotunda) baziliky P. Marie. Budeč je 
dnes národní kulturní památkou a patří  pod Zákolany, obec stojící  v úzkém údolí Zákolanského 
potoka, při jeho soutoku s potoky Třebusickým a Týneckým, tedy severně pod hradištěm.

V Zákolanech se kříží železniční tratě Hostivice - Podlešín a Kladno - Kralupy nad Vltavou, na 
nichž obou jsou zde zastávky, ale jež zde nejsou vzájemně propojeny křižujíce se mimoúrovňově. 
Hlavní dopravu z Prahy do Zákolan zajišťuje  autobusová linka 220023 (z  Dejvické), z  Kladna i 
Kralup se sem lze snadno dostat  vlakem. Na rozdíl od tratě kladensko-kralupské je ta hostivicko-
podlešínská využívána hlavně pro nákladní dopravu a z té osobní po ní jezdí jen  o víkendech v 
turistické sezoně tzv. cyklovlak v trase Praha - Slaný; ačkoliv cesta linkou 220023 také není ničím 
nezajímavým,  ani  si  ji  většina  lidí  nedopřává  moc  často,  jízda  cyklovlakem  je  o  něco  větší 
požitkažinou, a zejména železniční nadšenci v sezoně jistě neodolají cestě z Prahy sem vlakem. Na 
Budeč ze Zákolan to není ani kilometr, ale zato na této cestě, na níž vás bude provázet červená 
značka,  vystoupáte  do pořádného kopce.  Na druhé straně červená z  hradiště  klesá k  železniční 
zastávce Kováry, která sice není zrovna ve stejnojmenné místní části, ale staví zde jak autobus, tak 
cyklovlak, a svůj výlet na Budeč tak můžete zahájit i výstupem z této strany.

V Zákolanech samotných moc zajímavostí nenajdete - na návsi zde stojí socha československého 
presidenta z doby vlády KSČ - Antonína Zápotockého, to proto, že se zde narodil; osobně bych tu v 
dnešní době raději viděl třeba, klidně fiktivní, podobu nějakého přemyslovce; při cestě po značené 
trase na Otvovice narazíte na malou kapličku. Červená na Budeč v jednom směru přichází údolím 
Zákolanského potoka z Kralup; na jižní straně pak pokračuje, stále podél Zákolanského p., ke hradu 
Okoři a dále k okraji Prahy. O něco mírnější výstup než červená by měla nabízet neznačená cesta z 
Dřetovic.
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(1)  (2) 

(1) - rotunda sv. Petra a Pavla na Budči
(2) - kaplička v Zákolanech

Nepopsaná místa: Brandýsek; Pchery; Třebíz; Tuchlovice; Vinařice; Zlonice

Rakovnicko

Křivoklát
Majestátní gotický  hrad Křivoklát stojí  na ostrohu nad Rakovnickým potokem, sotva kilometr 

před jeho soutokem s  Berounkou, v jádru  chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, v  Křivoklátské 
vrchovině. Na jeho místě pravděpodobně stálo přemyslovské hradiště, které bylo ve 2.pol. 13.stol. 
přebudováno na  gotický kamenný hrad.  Ten byl  později  upravován -  hlavně  na  přelomu 15.  a 
16. stol.  za  Jagellonců.  V 16.stol.  sloužil  Křivoklát  jako  vězení.  Po  požáru  v  r.1643  ztratil  na 
významu, r.1685 byl prodán Valdštejnům a r.1733 jej získali Fürstenbergové. V r.1826 Křivoklát 
znovu vyhořel  a následovala řada nevhodných stavebních zásahů; kon.19.stol.  byl  renovován J. 
Mockerem a K. Hilbertem a v r.1929 jej odkoupil československý stát. Městečko Křivoklát vzniklo 
spojením vsí Budy, ležící pod hradem, a Amalína, rozkládajícího se naopak nad hradem, v r.1896.

Na Křivoklát jezdí z Prahy o víkendech přímo autobusová linka 310081, která je v současnosti 
až sem provozována od dubna do září, kdy jezdí až do sousedních Roztok, a od října do prosince, 
kdy končí v Amalíně - na zastávce Nad hradem. Při návštěvě hradu se vám nejvíce budou hodit 
zastávky Křivoklát,,nad hradem a Křivoklát (naopak pod hradem). Horní zastávka se nachází mimo 
hlavní  silnici  -  na  návsi,  kam  autobus  zajíždí;  s  tou  dolní  je  to  při  cestě  na  Prahu  ještě 
komplikovanější,  protože  oficiální  zastávka  je  při  cestě  od  hradu  napravo  a  spoj  by  tam měl 
zajíždět, neoficiální zastávka je ovšem nalevo (naproti té pro opačný směr) a osobně bych vám 
doporučil stát spíše tam a dávat najevo, že máte o autobus zájem. Kromě autobusu se, zejména od 
ledna do března, můžete na Křivoklát dostat i vlakem, a to po trati Beroun - Rakovník (od Prahy je 
samozřejmě výhodnější přestoupit v Berouně), železniční zastávka je přímo pod hradem.

Kromě hradu je na Křivoklátě nejzajímavější gotický  kostel sv. Petra v Amalíně postavený za 
Vladislava Jagellonského v 1.pol. 16.stol., později přestavěný barokně a novogoticky J. Mockerem. 
Na hrad je nejkrásnější pohled od Fürstenbergova pomníku, stojícího u žluté značky vedoucí po 
pěšince vysoko nad údolím.

Do okolí můžete z Křivoklátu jít buď po červené, která v severním směru vede po naučné stezce 
Brdatka s krásnými pohledy do údolí Berounky na rozcestí Píska, odkud můžete pokračovat buď po 
jiné značce lesy Křivoklátska,  nebo nadále po červené kolem  přehrady Klíčava a okolo Lánské 
obory do Lán; na západ jde červená do Rakovníka; žlutá značka vás po zmíněné pěšině zavede ke 
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škole,  u níž  začíná krátká  naučná stezka,  a  k  mostu přes  Berounku,  u nějž se  potkává s  jinou 
červenou, jež nabízí další nespočet možností, kam se vydat, ať už zamíříte rovně, nebo přejdete 
řeku do Roztok.

(1)  (2) 

(3)  (4) 

(5) 

(1) - hrad Křivoklát
(2) - hrad Křivoklát
(3) - hrad Křivoklát
(4) - kostel sv. Petra v Amalíně
(5) - pohled z NS Brdatka na údolí Berounky

Lány
Městečko Lány leží v  Lánské pahorkatině, na severním okraji  CHKO Křivoklátsko. Je známé 

hlavně  díky  zdejšímu  zámku,  který  je  tradičním  letním  sídlem  československých  a  českých 
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presidentů,  a  to  od  r.1921,  kdy  jej  zakoupila  Československá  republika.  Lány  jsou  po  prvé 
připomínány k r.1392, kdy zde již stála zemanská tvrz, která pravděpodobně sloužila k ochraně 
cesty z Prahy do Rakovníka. R.1589 získal Lány Rudolf II., připojil je ke křivoklátskému panství a 
nařídil přestavbu tvrze na lovecký zámek, jejž později získali Valdštejnové a pak Fürstenbergové, 
již zámek přestavěli do podoby blízké té dnešní. Se zámkem je krytou chodbou spojen barokní 
kostel Jména Ježíš, postavený v l.1747-52 podle návrhu F. I. Préea.

Do Lán zajíždějí  některé spoje autobusových linek Praha - Rakovník, zastavující většinou na 
náměstí.

Nejzajímavější památkou Lán je tedy zámek s kostelem a za návštěvu určitě stojí i je obklopující 
zámecký park; bohužel i abyste se jen podívali na zámek, musíte zaplatit vstupné. Také stojí za to 
zajít  na  zdejší  hřbitov -  ten  se  nachází  naopak  na  severním  okraji  městečka  -,  kde  je  hrob 
1. československého presidenta Tomáše Garriqua Masaryka a jeho rodiny. Velké území jižně od 
Lán zahrnuje nepřístupná  Lánská obora; návštěva mnoha míst na jejím území by jistě byla velmi 
zajímavá, ale bohužel není možná, třebaže až do roku 1948 byla obora běžně přístupná.

Do  Lán  vedou  2  turistické  značky  -  červená a  žlutá:  první  z  jihu  a  druhá  ze  západu.  Po 
neznačených cestách to můžete vzít třeba do Rynholce, do Tuchlovic nebo přes Pustou Dobrou na 
modrou a dál do Kamenných Žehrovic.

Zbečno
Vesnice Zbečno se nachází v hlubokém údolí Berounky, v Křivoklátské vrchovině. V severní části 

vsi se do Berounky vlévá říčka Klíčava, na níž výše proti proudu stojí stejnojmenná vodní nádrž. 
Obec je připomínána k r.1100, kdy byl severně od ní údajně při návratu z lovu zavražděn kníže 
Břetislav II.

Přímo z Prahy do Zbečna o víkendech jezdí  autobusová linka 310081, jinak (např. mimo její 
provozní odbobí) sem lze dojet také linkou 220035 z Kladna a vlakem po trati Beroun - Rakovník. 
Vlak zde trochu znevýhodňuje poloha nádraží - přibližně 700 m od centra.

V centru Zbečna stojí kostel sv. Martina, pův. románský, později přestavěný goticky a barokně; 
naproti němu je roubený špýcharový dům (Hamousův statek), jedna z nejvýznamnějších lidových 
staveb v Čechách, jejž si můžete prohlédnout i zevnitř. V místě údajné vraždy Břetislava II. stojí 
výklenková kaplička připomínající tuto událost.

Ze Zbečna je možné jít po červené na  Jinčov a  Chyňavu, po zelené (a  NS Brdatka) na  Píska, 
odkud lze pokračovat  například na nedaleký  Křivoklát,  po žluté  směrem na  Lány, ale  je  dobré 
nezavrhovat ani cesty po silničkách, protože z té stoupající na křižovatku nad Račicemi jsou krásné 
pohledy (dál lze pokračovat třeba přes Pustou Seč do Nového Jáchymova, do údolí Žloukavy a na 
mnoho dalších míst) a velice klidná silnička vede  podél Klíčavy k přehradě, na jejíž hráz můžete 
vyjít,  ale pokračovat dál podél vodní nádrže Klíčava je zakázáno, protože se nachází v  Lánské 
oboře, která je kvůli ignoranci nejvyšších představitelů státu od r.1948 nepřístupná.

(1)  (2) 
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(3) 

(1) - pohled na Zbečno ze silnice na Sýkořice
(2) - kostel sv. Martina ve Zbečně
(3) - Hamousův statek ve Zbečně

Nepopsaná místa: Jesenice, Kněževes, Krakovec, Lužná, Řevničov

Berounsko

Hudlice
Hudlice  leží  v  Křivoklátské  vrchovině nad údolími  Libotického a  Běstinského  potoka a  pod 

Krušnou horou na opačné straně, uvnitř CHKO Křivoklátsko. Nad městečkem se vypíná Hudlická  
skála a jeho stavební dominantou je velký kostel sv. Tomáše.

Hudlice mají přímé autobusové spojení s Berounem, kde je možný přestup na linky do Prahy.
Založení  Hudlic,  jakožto  pozdně  kolonizační  vsi,  se  datuje  k  r.1341.  Stával  tu  středověký 

kostelík,  na jehož místě  vyrostl  v  l.1874-75 dnešní  novorománský trojlodní  kostel  sv.  Tomáše 
(podle plánů J. Jirusche). V r.1773 se tu narodil  Josef Jungmann, v jehož rodném domě je dnes 
jeho  museum a  před  ním stojí  jeho  pomník z  r.1873.  Kromě kostela  a  Jungmannova rodného 
domku stojí za návštěvu také Hudlická skála (kolem jejího jižního okraje vede modrá značka), na 
niž lze poměrně snadno vystoupat a  rozhlédnout se po zdejší úchvatné krajině. Městečko přitom 
budete mít jako na dlani.

Do okolí odtud vedou dvě turistické značky: červená přichází z  Berouna kolem vrcholu Děd s 
rozhlednou a pokračuje pod Krušnou horou do  Nového Jáchymova, k  Leontýnskému zámečku a 
dále do Roztok; modrá jde na jih přes Svatou a okolo Vraní skály (na niž však stoupá žlutá) do Zdic, 
samozřejmě se od ní  lze  odpojit  a jít  třeba na  Veliz,  nebo na hrady  Točník a  Žebrák.  Také by 
nemuselo být špatné dojít z Hudlic na vrchol Krušné hory, odkud by podle mapy měl být výhled.

(1)  (2) 
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(3)  (4) 

(5) 

(1) - kostel sv. Tomáše v Hudlicích
(2) - rodný dům Josefa Jungmanna v Hudlicích
(3) - pohled z Hudlické skály na J
(4) - Hudlická skála (pohled na S)
(5) - pohled na Hudlice z V

Hýskov
Hýskov leží nad Berounkou, v sousedství města Berouna a na okraji CHKO Křivoklátsko. Jeho 

centrum je vysoko nad řekou. V dolní části městečka je stanice vlaků na trati Beroun - Rakovník a 
také  zastávky linky MHD Beroun B (210002; centrální zastávkou je  Prefa), je tedy logické, že z 
Prahy se sem nejlépe dostanete s přestupem v Berouně.

Stojí  za  to  někdy  navštívit  centrum  městečka,  kde  nad  srázem  stojí  novorománský  kostel 
Narození P. Marie z r.1850 a na návsi (centrální křižovatce) kaplička.

Z Hýskova podél Berounky na obě strany vede celkem frekventovaná silnice 116, cesta po níž 
není dvakrát příjemná, ale v úseku od západního okraje městečka k lávce do Stradonic je snesitelná, 
protože to není daleko. Značený směr je z Hýskova jen jeden - žlutá značka začíná na nádraží vede 
po silnici na okraj zástavby (můžete to vzít i podle mapy horem) a pak lesem stoupá ke Lhotce u 
Berouna. Po neznačené cestě vycházející přibližně severním směrem (pak se stáčí k severovýchodu) 
by se mělo dát příjemně dojít do Železné a pak třeba pokračovat po červené na Chyňavu.
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(1)  (2) 

(1) - kostel Narození P. Marie v Hýskově
(2) - hýskovská kaplička

Chyňava
Chyňavu najdeme v území, které lze nejlépe označit prostě jako Chyňavsko. Jedná se o oblast na 

okraji Křivoklátské vrchoviny,  ohraničenou přibližně  údolími Loděnice a  Berounky,  sedlem, jímž 
prochází dálnice D5, a lesy CHKO Křivoklátsko, jež začíná na západním okraji Chyňavy.

Chyňava je obsluhována autobusovými linkami Kladno - Beroun, na něž lze od Prahy přestoupit 
nejlépe v Berouně, ale také v Unhošti či Kladně; většina jejich spojů zajíždí do centra, kde staví na 
zastávce U Jonášů (západně od kostela).

V centru městečka stojí  původně gotický  kostel sv. Prokopa ze 14. století,  zbarokizovaný v 
l.1779-82, r.1914 znovu přestavěný a doplněný o věž.

Přes Chyňavu vede červená turistická značka z Berouna do Zbečna a začíná tu žlutá jdoucí přes 
Libečov na rozcestí Pod Chrbinou, odkud lze pokračovat po zelené třeba do  Ptic. Po okraji lesa 
západně od Chyňavy prochází společně s červenou také modrá značka z Nižbora do Kladna.

(1)  (2) 

(1) - kostel sv. Prokopa v Chyňavě
(2) - husitský kostelík v Chyňavě

Karlštejn
Úchvatný Karlštejn, jenž stojí na skále vysoké 319 m n.m., obklopené ze všech stran vyššími 

kopci, je jedním z našich nejpůsobivějších hradů. Vede k němu úzké údolí vybíhající od Berounky, 
při cestě podél níž se hrad jen nakrátko ukáže; pod hradem se údolí rozděluje - vlevo pokračuje 
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hluboko (s  krásnými pohledy na hrad) k  Dubu sedmi bratří,  od nějž údolní  silnička stoupá do 
Mořiny, rovně můžete stoupat stáčejíce se vlevo okolo hradu až k bráně do něj, situované na zadní 
straně skály. Při cestě na Karlštějn ze severu (od Dubu sedmi bratří) hrad uvidíte až naprosto v 
poslední chvíli.  Nejkrásnější pohled na hrad Karlštejn je  z louky na protějším svahu, kudy vede 
žlutá turistická značka na Zadní Třebaň. Lesy, kopce i hluboká údolí v širokém okolí Karlštejna jsou 
chráněny národní přírodní rezervací Karlštejn o rozloze téměř 15,5 km2, která je součástí Chráněné 
krajinné  oblasti  Český  kras.  Hrad Karlštejn  nechal  vybudovat  Karel  IV.  -  jeden  z  našich 
nejuznávanějších  vládců,  který  byl  rovněž  císařem Svaté  říše  římské  -  v  letech  1348-57  jako 
císařské sídlo a zároveň bezpečné místo pro uložení říšských korunovačních klenotů. V r.1422 se 
hrad  neúspěšně  snažili  dobít  husité  a  polské  oddíly  Zikmunda  Korybutoviče.  V l.1587-96  byl 
značně  zchátralý  hrad  důkladně  opraven  U.  Aostallim  a  současně  byly  provedeny  renesanční 
úpravy; další výrazná rekonstrukce byla provedena v l.1877-99 B. Schmidtem a J. Mockerem, kteří 
se  snažili  o  regotizaci  areálu,  ale  bohužel  snížili  jeho  historickou  hodnotu.  Jak  lze  očekávat, 
návštěva interiérů Karlštejna je poměrně drahá, ale rozhodně se vyplatí, protože hrad nabízí veliké 
množství zajímavostí; i z vnějšku je na něj však krásný pohled. Obec ležící pod hradem se jmenuje 
Budňany, a to podle řemeslnických bud, jež zde vyrostly v době stavby hradu. Budňany byly v 
r.1734 povýšeny na městečko, dnešní městys nese jméno Karlštejn.

Na Karlštejn jezdí osobní vlaky po hlavní trati Praha - Beroun. Železniční stanice je na protějším 
břehu Berounky - v osadě Poučník - a ke vstupu do hradu je to z ní přibližně 2 km.

Budňany, které se rozkládají hlavně podél údolní ulice vedoucí od řeky ke hradu, jsou zejména v 
sezoně plné turistů, nachází se tu také řada předražených obchodů, ale zato v moc pěkných domech. 
Největší  zajímavostí  v Budňanech je  gotický  kostel  sv.  Palmacia,  založený r.1351,  stojící  nad 
ústím budňanského údolí k Berounce; cesta kolem něj - přes hřbitov - znamená klidnou alternativu k 
přelidněné údolní ulici, a navíc nabízí pěkné pohledy na hrad. Za projití ovšem stojí i druhá ulička 
(odbočující vlevo až po žluté značce), protože cestou k ní uvidíte napravo  řopík; východněji by 
potom měl být ještě jeden. Zajímavá je rovněž barokní fara z r.1755.

Na rozcestí pod hradem Karlštejnem vedou dvě značené trasy - červená a žlutá. Zatímco žlutá 
ukazuje nejkratší cestu od nádraží a pak vede již zmíněnou cestou s krásnými výhledy na hrad do 
Zadní Třebaně, odkud pokračuje k brdskému hřebeni, červeně je značena hřebenová cesta Českým 
krasem z  Berouna do pražského  Radotína a v úseku z Berouna na Karlštejn se jedná o  nejstarší 
českou vyznačenou trasu (v r.1889). Kilometr severně od hradu stojí mohutný Dub sedmi bratří - 
dojít k němu lze kromě červené značky kolem hradní brány i už zmíněnou silničkou údolím - u něj 
je turistické rozcestí, z nějž kromě červené vedou moc pěkná modrá značka nejprve po silničce do 
Mořiny a  pak přes  Vonoklasy do  Černošic,  žlutá,  která  vás provede krásnými  lomy Amerika a 
potom skončí v Mořině, a když od dubu vyjdete po červené, pak se dáte doleva a přiševše na okraj 
lesa vpravo, budete na nádherné neznačené cestě do Srbska; z této cesty na Karlštejn by nemělo být 
nutné chodit kolem Dubu sedmi bratří - pokud jdouce směrem od Srbska nebudete odbočovat vlevo, 
ale v rohu lesa naleznete pěšinu klesající ze srázu, měli byste se dostat rovnou pod hrad (nahoře i 
dole to vypadalo, že tato pěšina by měla existovat, ale dosud jsem ji nezkoušel projít). U nádraží v 
minulosti začínala také zelená značka směřovavší na Liteň, která byla po rozšíření golfového hřiště 
přesměrována do Zadní Třebaně a správná cesta přes hřiště se hledá docela obtížně; stojí však za to, 
hlavně díky krásným výhledům na okolí, včetně hradu; abyste tento úsek úspěšně prošli, dejte se u 
nádražní  budovy vpravo, pak vpravo přes přejezd a dojděte do zatáčky vpravo,  za níž  odbočte 
doleva na stoupající cestu; nad lesem jděte doprava a rovně napravo od dřevin stoupejte po okraji 
pastviny; až přijdete zpátky do lesa, narazíte zase na stoupající cestu, po níž přijdete na asfaltku, po 
které pokračujte nahoru; až přijdete na hřiště, dejte se po cestě doleva a stoupejte po ní do úrovně 
stožáru napravo, k němuž vyjděte po zanedbané pěšině; shora se vám naskytne nejhezčí rozhled a 
potom už budete klesat cestami po hřišti přibližně v přímém směru, kde narazíte na cestu ven ze 
hřiště klesající do Bělče.
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(1)  (2) 

(3)  (4) 

(5)  (6) 

(7)  (8) 

(1) - hrad Karlštejn
(2) - hrad Karlštejn
(3) - pohled na hrad Karlštejn z golfového hřiště (dole Budňany s kostelem)
(4) - Budňany s kostelem sv. Palmacia
(5) - hrad Karlštejn
(6) - cesta od Karlštejna do Srbska
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(7) - hrad Karlštejn
(8) - krad Karlštejn

Komárov
Místo, kde stojí Komárov, bylo prokazatelně osídleno již v 6. století; první písemná zmínka o 

obci pochází z r.1263 a v roce 1917 byla tato povýšena na městečko. Možná už na poč.15.stol. zde 
byla železárna, dnes je tu průmysl strojírenský. Komárov leží v Hořovické pahorkatině, stékají se 
zde  Červený a  Jalový potok a  pod  názvem prvního  z  nich  pokračují  společně  do  nedalekých 
Hořovic, dále pak ke Zdicím, kde se vlévají do Litavky a později do Berounky.

Do Prahy odtud jezdí  autobusová linka 470800 ze Strašic, ale v sobotu se jí sem nedostanete, 
protože to jeden spoj končí v Hořovicích a rychlejší spoj až do Strašic to bere jinudy, v neděli však 
do Prahy bez přestupu dojet lze. Jinak se do Komárova dostanete s přestupem v Hořovicích, odkud 
sem jezdí autobusů podstatně více.

V Komárově je z církevních staveb jen malá kaplička, a to poblíž autobusové zastávky. V jeho 
centru se nachází náměstí, vcelku příjemné. Stojí tu také zámek vzniklý přestavbou tvrze, jenž si 
dodnes  zachoval  některé  pozdně  gotické  prvky -  v  současné  době  je  v  něm pošta  a  museum 
železářství.

Komárovem prochází modrá turistická značka, po níž lze jít buď směrem na Zbiroh, nebo podél 
okraje vojenského výcvikového prostoru do  Jincí; pokud byste východně od Komárova přešli na 
zelenou, můžete také po značených cestách dojít do Hořovic. V dnešní době je také možné navštívit 
některé části blízkého VVP Jince a vychutnat si krásu centrálních Brd.

(1)  (2) 

(1) - komárovská kaplička
(2) - komárovské náměstíčko

Koněprusy a Koněpruské jeskyně
Koněpruské jeskyně jsou rozsáhlý třípatrový jeskynní komplex v sousedství velkolomu Čertovy 

schody v národní přírodní památce Zlatý kůň a Chráněné krajinné oblasti Český kras, nacházejí se 
v Hořovické pahorkatině, jižně od Berouna. Jedná se o největší jeskynní systém v Čechách. Pro naši 
dobu byly objeveny při odstřelu v r.1950, a sice jejich střední patro, které je nejrozsáhlejší, zatímco 
horní  patro  je  nejmenší;  obě  kdysi  vytvořil  podzemní  vodní  tok,  zatímco patro  spodní  vzniklo 
pronikáním dešťové vody, jež postupně rozpouští okolní horninu, pročež hrozí zřícení, a tak je dolní 
patro nepřístupné. Přístupná patra rozhodně stojí za návštěvu - můžete se do nich podívat od dubna 
do října  a  vskutku nádherná  prohlídka  trvá  přibližně  hodinu.  Nezajímavé jeskyně nejsou ani  z 
hlediska lidské historie - byly zde nalezeny lidské kosti staré kolem 50 000 let a penězokazecká 
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dílna z  15.stol.  Kromě NPP Zlatý kůň, ochraňující  Koněpruské jeskyně a jejich nejbližší  okolí 
včetně  bývalého vápencového lomu, jsou v těchto místech ještě  národní přírodní památka Kotýz, 
chránící prudké svahy údolí Suchomastského potoka s mnoha přírodními zajímavostmi - Jelínkovým 
mostem, Axamitovou branou, jeskyněmi a bývalo zde i hradiště, název Kotýz pravděpodobně vznikl 
ze jména keltské bohyně Kotys, a přírodní památka Lom na Kobyle, jež chrání bývalý jámový lom s 
výborně  odkrytou  směrnou  dislokací  tzv.  očkovského  přesmyku,  kdy došlo  k  nasunutí  starších 
tmavých vápenců na mladší světlejší.

Přímo  ke  Koněpruským  jeskyním  jezdívala  v  turistické  sezoně  autobusová  linka  210017  z 
Berouna. Tyto spoje však byly nepochopitelně zrušeny (byť byly zejména za pěkného počasí velmi 
vytížené) a jelikož ani Koněprusy nebo jiné místo v nejbližším okolí nejsou o víkendu obsluhovány, 
stal se tento přírodní unikát hromadnou dopravou prakticky nedostupným. Nejbližší autobusovou 
zastávkou s celotýdenním provozem je  Tmaň,Slavíky,rozc.1,0 (cca 4 km),  kam jezdí  autobusy z 
Berouna a vede tam žlutá značka, a o něco dál na opačnou stranu po žluté je  železniční zastávka 
Srbsko (asi 7 km) na hlavní trati z Prahy do Berouna.

Kromě  návštěvy  jeskyní  by  mohlo  stát  za  to  projít  si  3,5km  naučnou  stezku  Zlatý  kůň 
procházející stejnojmennou národní přírodní památkou, z níž vede k lomu na Kobyle, odkud se 
vrací k jeskyním. Krásná je i cesta po masivu Zlatého koně s prohlídkou největších zajímavostí NPP 
Kotýz (kolem Axamitovy brány vede žlutá, k Jelínkovu mostu odbočka od této značky); zajímavý je 
také pohled na velkolom Čertovy schody. Kolem jeskyní vede již zmíněná žlutá turistická značka, 
po níž se lze projít třeba ze Srbska do Popovic.

Králův Dvůr
Králův Dvůr byl donedávna součástí okresního města Berouna, s nímž je téměř stavebně spojen, 

stoje výše proti proudu Litavky. V roce 2004 se stal městem. Známý je hlavně skrze zdejší ocelárny, 
ale může nabídnout i několik historických památek. Patří k němu ještě Počaply, Popovice, Karlova 
Huť a Zahořany.

Do Králova Dvora jezdí autobusové linky Praha - Beroun, které většinou buď končí v Počaplech, 
nebo pokračují do  Zdic. Zároveň je obsluhován linkami MHD Beroun a staví zde (na zastávkách 
Králův Dvůr a Popovice) osobní vlaky na trati Beroun - Plzeň, na něž je ovšem při cestě od Prahy 
nutné přestoupit. Do vlastního Králova Dvora a Počaplů se tedy dostanete velmi snadno; při cestě 
do Popovic, jež jsou také dobrým turistickým východištěm, můžete dojet do Počaplů a zbytek cesty 
ujít pěšky po místní žluté překonávající dálnici u zdejšího nájezdu, druhou možností je přestup  v 
Berouně na linku MHD označenou písmenem A, třetí pak vlak, rovněž s přestupem v Berouně.

Králův Dvůr je bohužel značně poškozený dálnicí D5, procházející jím podélně, a to i skrz jeho 
centrum; dálnice přeťala i  zámecký park,  čímž jej zcela zničila a bohužel na něm není znát ani 
žádná snaha o údržbu aspoň toho, co z něj zbylo; když zpustlým parkem projdete směrem, kde 
očekáváte  zámek, narazíte na dálnici, přes níž stavbu, jež by si také zasloužila více péče, uzříte; 
abyste se na něj podívali  zblízka,  musíte dálnici  podejít  nalevo -  společně se zelenou značkou. 
Zámek byl postaven ve 2.pol. 16.stol. Janem z Lobkowicz, po r.1712 byl rozšířen na čtyřkřídlý, ale 
v 1.pol. 19.stol. je již uváděn jako trojkřídlý. V samotném Králově Dvoře by měla být zajímavá také 
novogotická  kaple sv. Jana Nepomuckého z r.1902, u níž jsem ovšem dosud nebyl. V Počaplech 
stojí za zhlédnutí určitě dominantní barokní  kostel sv. Jana Nepomuckého postavený na místě 
staršího  v  l.1730-33  podle  návrhu  K.  I.  Dietzenhoffera.  V  Popovicích pak,  poblíž  železniční 
zastávky,  stojí  malá  kaplička  sv.  Jana  Nepomuckého z  r.1854.  Vysoko  nad  Popovicemi  ční 
Koukolova hora, na jejíž vrchol se můžete vyškrábat po žluté a následně zelené značce; nahoře stojí 
krásně nově opravená půlkruhová kaple z r. 1832, od níž je krásný výled na údolí Litavky s městy 
Královým Dvorem a Berounem.

Ze samotného Králova Dvora vede jen zelená turistická značka začínající na železniční zastávce 
(pro cestu po ní se nejvíc hodí autobusová zastávka U zámku), ta vede na horu Děd. Další značka - 
žlutá  -  začíná  pro  změnu  za  žel.  zastávce  v  Popovicích a  stoupá  na  rozcestí  pod  vrcholem 
Koukolovy hory,  odkud lze pokračovat  po zelené do  Zdic,  nebo dál  po žluté  ke  Koněpruským 
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jeskyním a do Srbska. Z neznačených cest vypadají lákavě dvě vycházející z Počaplů - ta na sever 
(na Trubskou a Lísek) i ta na západ (na vrchol Hřibce a do vsi Černín).

(1)  (2) 

(3)  (4) 

(5)  (6) 

(1) - kaplička sv. Jana Nepomuckého v Popovicích
(2) - kaple na Koukolově hoře
(3) - pohled z Koukolovy hory na Beroun a Králův Dvůr
(4) - kostel sv. Jana Nepomuckého v Počaplech
(5) - kostel sv. Jana Nepomuckého v Počaplech
(6) - královodvorský zámek

Loděnice
Městečko Loděnice se nachází  v údolí stejnojmenné říčky. Nad ním se rozkládá  přírodní park 

Povodí Kačáku (jiný název Loděnice) a pod ním říčka vstupuje do CHKO Český kras, kde vytvořila 
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hluboké údolí s příkrými srázy, skalami a zákrutami, v němž stojí klášter a poutní místo Svatý Jan 
pod Skalou. Na městys byly Loděnice povýšeny v r.1900.

Těsně kolem městečka vede dálnice D5, která však značně ulevila silnici přes jeho centrum a 
umožňuje mu rychlé spojení s Prahou. Jezdí sem autobusové linky PID ze Zličína, jež jezdí až do 
Prahy po  staré  silnici  obsluhujíce  obce  na  trase,  ale  také  linka  na  Beroun,  jejíž  některé  spoje 
najíždějí již zde na dálnici. Milovníci železnice sem mohou jet i vlakem, jenž staví nepříliš daleko 
od centra - jedná se o malou trať Praha-Smíchov - Beroun přes Rudnou.

Nejzajímavější památkou Loděnic je barokní  kostel sv. Václava z r.1725 stojící v horní části 
náměstíčka.

Na celém území přírodního parku Povodí Kačáku, který je vskutku rozlehlý, vede buď údolím 
Loděnice  nebo  kousek  nad  ním červená  turistická  značka  začínající  právě  zde  v  městečku  - 
Loděnice  je  dobrým výchozím bodem do tohoto  údolí,  neboť  dalším místem u  něj  o  víkendu 
dostupným hromadnou dopravou jsou až Malé Kyšice; po této červené můžete dojít třeba do Kačic, 
které už jsou za hranicí přírodního parku, nebo ještě dál, ale to už by byl pořádně dlouhý výšlap; 
údolí lze samozřejmě opustit po mnoha značkách červenou křižujících - třeba do  Drahelčic,  Ptic, 
Unhoště...  Dále  Loděnicemi vede modrá přicházející  z  jihu od rozcestí  Boubová a  na opačnou 
stranu vedoucí přes Chrustenice a Lhotku u Berouna do Berouna; trasa z Loděnic do Berouna nebo 
opačně je velmi příjemná, a navíc od ní můžete odbočit k nové  rozhledně stojící na vrcholu nad 
Lhotkou, na nějž to od modré značky je jen kousek. Zelená značka, jež v Loděnicích začíná, vede 
přes Vysoký Újezd a  Choteč do Černošic.  Údolím Loděnice po proudu (do CHKO) žádná značka 
nevede;  samozřejmě je  možné tudy jít  -  údolím vede  poměrně  klidná  silnička,  ale  nejkrásnější 
pohled je na něj asi stejně shora, k čemuž se úplně nejvíc hodí vyhlídka přímo nad Svatým Janem; 
proto,  pokud odtud chcete  jít  do  Svatého Jana,  stojí  za to  vzít  to po modré na jih,  na rozcestí 
Bubovice, u lomu přejít na zelenou a potom se od ní odpojit vpravo po naučné stezce, která vás přes 
Solvayovy lomy dovede přímo na onu vyhlídku. V těsném sousedství Loděnic je také zajímavá 
Chrustenická šachta - bývalý důl a dnes největší důlní skanzen u nás; bohužel je však přístupný 
veřejnosti vždy jen od července do září.

(1)  (2) 

(1) - kostel sv. Václava v Loděnicích
(2) - kostel sv. Václava v Loděnicích

Lochovice
Lochovice jsou po prvé připomínány k r.1318, později se staly městečkem; osídlení v těchto 

místech však existovalo nejspíš už v 11.stol., kdy bylo nad protějším břehem Litavky slovanské 
hradiště, z nějž se dochoval jen vnitřní val. Lochovicemi tedy protéká říčka Litavka, jež nad nimi 
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přetíná Brdskou vrchovinu svým hlubokým údolím a pak pokračuje k Berounu. Z Brd vybíhá k 
Lochovicím  hřeben  Plešivce,  který  je  kultovním  místem,  kde  bývalo  rozsáhlé  hradiště;  jinak 
Lochovice  obklopuje  zvlněná  krajina  Hořovické  pahorkatiny,  která  je  podstatně  nižší  a  méně 
zalesněná.

Z  Prahy  se  do  Lochovic  nejlépe  dostanete  autobusovou  linkou  470800.  Je  zde  však  také 
železniční křižovatka dvou malých  tratí -  od té  významnější  od Zdic na Protivín zde odbočuje 
lokálka do Zadní Třebaně; nádraží je až na jižním okraji městečka, ale zastavují na něm rychlíky z 
Prahy do Českých Budějovic přes Příbram, takže i vlakem je možné sem dojet bez přestupu.

V centru Lochovic stojí  zámek postavený na místě tvrze v pozdně renesančním slohu, později 
upravovaný barokně a rokokově. Naproti němu je barokní  kostel sv. Ondřeje z r.1648, kdysi zde 
stával kostel gotický, doložený ve 14.stol.

Přes centrum Lochovic vedou značky modrá a zelená: modrá na  Žebrák a zelená do  Hořovic. 
Když po nich dojdete k nádraží, kde obě končí, můžete plynule přejít na červenou stoupající na 
vrchol Plešivce, která se poté mění v hřebenovku a vede až do Prahy, kam je to sice daleko, ale z 
hřebene  můžete  příjemně sejít  třeba  do  Jincí,  Hostomic,  později  například  do  Dobříše,  Osova, 
Kytína... Zajímavé možnosti nabízí také rozcestí červené u Lhotky (jižně od Lochovic), kde od ní 
odbočuje jiná červená na  Hořovice a také žlutá, která vede na jednu stranu přes  Ostrý ke hranici 
vojenského prostoru Jince a na druhou stranu jde pod Plešivcem a přes Běštín do sedla mezi Pískem 
a Velkou Babou.

(1)  (2) 

(1) - lochovický zámek
(2) - kostel sv. Ondřeje v Lochovicích

Nižbor
Nižbor dlí  v údolí řeky Berounky, nad nímž zde -  na vysokém ostrohu - stojí zámek, který je 

dominantou městečka. Jihovýchodně od centra Nižbora se nacházelo keltské oppidum Stradonice a 
na protějším břehu bylo  hradiště, které pravděpodobně sloužilo k ochraně brodu přes Berounku z 
druhé strany. V samotném Nižboru je nejdříve připomínán královský lovčí hrádek na ostrohu nad 
soutokem Berounky a Habrového potoka, kde dnes stojí zámek, a tato zmínka se datuje k r.1265; 
hrádek byl pravděpodobně vybudován Přemyslem Otakarem II.  V l.1720-25 byl přebudován na 
dnešní barokní zámek. K Nižboru rovněž patří, kromě oppida Stradonice, i ves Stradonice stojící v 
údolí  Berounky  nedaleko  po  proudu  od  vlastního  Nižbora,  připomínaná  k  r.1227;  v  údolí 
Habrového potoka je místní část Nová Huť, vzniklá při železné huti založené r.1512; přibližně 4 km 
proti proudu Berounky je na pravém břehu řeky vesnice Žloukovice, která se připomíná k r.1382; 
výše  nad  levým  břehem  Berounky  pak  stojí  víska  Žlubinec.  Celé  území  Nižbora  je  součástí 
Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

Údolím Berounky zde vede železniční trať Beroun - Rakovník, která zde má stanici Nižbor (na 
protějším břehu vůči centru) a  zastávku Žloukovice, před níž přejíždí řeku a zastávka je skoro v 
centru vsi. Z Prahy do Nižbora nejlépe dojedete s přestupem v Berouně, odkud sem jezdí ještě linka 
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MHD Beroun  B (210002),  jež  zastavuje  přímo  v  centru  (zastávka  U  lípy se  nachází  hned  za 
mostem) a většina spojů pokračuje buď na  Žlubinec nebo do  Žloukovic, ještě před příjezdem do 
vlastního Nižbora autobus obsluhuje také Stradonice zastavuje na protějším břehu řeky, odkud vede 
do Stradonic lávka.

V samotném Nižboru jsou tedy největší zajímavosti na kopci nad Berounkou (vede tam červená 
značka, ale lze se od ní odpojit a vzít to po pěšince okolo kříže), kde stojí již zmíněný zámek a u 
něj  kostel  Povýšení  sv.  Kříže z  r.1724.  Za  zastavení  určitě  stojí  krásný  výhled od  kříže  pod 
zámkem. Velice zajímavým místem je rozhodně oppidum Stradonice, přes něž vede okružní místní 
červená značka. Nachází se na svazích kopce vysokého 380,2 m n.m., na ploše přes 80 ha a vzniklo 
v 1. století př.n.l.; po odchodu Keltů v něm sídlili germání a dnes je významnou kulturní památkou. 
Vesnice Stradonice může nabídnout  příjemné centrum, a hlavně  kapli  sv.  Liboria,  jejíž  dnešní 
podoba je z l.1838-45, ale původní kaple zde byla postavena již v 17.stol.  Žloukovice jsou klidná 
ves na konci silnice s nejedním zajímavým domem a také s kapličkou z 18.stol. (vede kolem ní 
žlutá značka).

V Nižboru se schází několik turistických značek a je dobrým turistickým východištěm. Kromě 
již zmíněné okružní místní červené přes oppidum tudy prochází pásová červená značka z Berouna 
do Roztok (z nich to je už jen kousek na hrad Křivoklát) a začínají tu modrá do Kladna, zelená do 
Nového Jáchymova a žlutá na  Lísek (tam končí na jiné červené). Procházka se dá začít také ve 
Žloukovicích, kde začínají modrá - do Nového Jáchymova - a žlutá, jež se u Žloukovické hájovny 
připojuje na  červenou od Nižbora. Z Nižbora ke Žloukovicím sice vede příjemnou cestou lesem 
červená,  ale někdy to můžete příjemně vzít  i  méně náročnou cestou  po silnici  podél Berounky, 
která, končíc ve Žloukovicích, není vůbec rušná. Velmi se mi líbila také neznačená cesta od oppida 
na  Zdejcinu (díky níž si ušetříte velmi prudké a dlouhé stoupání do Zdejciny od Berounky, kudy 
vede červená) - na tuto cestu odbočíte v místě, kde se červená za oppidem dává vlevo a chystá se 
klesat k vesnici Stradonice, tady se vy od značky odpojíte vpravo, trochu vystoupáte a pak se dáte 
doleva; budete se držet cesty venku z lesa (po chvíli do něj jedna cesta vstupuje, ale vy ne) a okolo 
samoty Porostlina krásnou cestou s výhledy dojdete k hornímu okraji Zdejciny, odkud můžete třeba 
projít vsí na červenou a po ní sejít do  Berouna. Velmi zajímavá by také mohla být cesta  národní  
přírodní  rezervací  Vůznice,  již  jsem ovšem dosud nenavštívil;  je  pravda,  že  by se  tam nemělo 
chodit, ale výjimečně se určitě nic nestane a dolní částí údolí dokonce podle mapy vede zpevněná 
cesta; jedná se o údolí stejnojmenného potoka, jímž se pravděpodobně dá jít až od silnice č.116, a 
proto se do něj  nejlépe dostanete právě po této  silnici,  ale  pak už vstoupíte do klidné přírody; 
vzhledem  k  tomuto  příchodu  se  asi  vyplatí  výlet  začít  jízdou  autobusem  na  zastávku 
Nižbor,,Šnárová, čímž si cestu po silnici zkrátíte. Hlavní údolí má dvě větší odbočky, přičemž druhé 
rozcestí, nacházející se na pomezí tří okresů (Berounska, Kladenska a Rakovnicka) umožňuje dvě 
cesty - Benešovým luhem vede pravděpodobně větší cesta, zatímco vlevo jde pěšinka ke zřícenině 
hradu Jinčova,  jehož  návštěvu již  mohu doporučit  z  vlastní  zkušenosti  a  od nějž  vede  červená 
odbočka ke značce od Chyňavy na Zbečno; nepříliš daleko od hradu je zastávka Sýkořice,,Luby (na 
silnici 201 u stejnojmenné samoty), která je poměrně dobře obsluhována, a tak na ní můžete svůj 
výlet podél Vůznice snadno ukončit.
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(1)  (2) 

(3)  (4) 

(5) 

(1) - pohled na nižborský zámek od Berounky
(2) - žloukovická kaplička
(3) - oppidum Stradonice
(4) - pohled na nižborský zámecký kostel od vyhlídky
(5) - pohled z vyhlídky Čerchov na údolí Berounky

Svatý Jan pod Skalou
V hlubokém údolí říčky Loděnice, v malém území označitelném snad jedině jako  Svatojánsko, 

které patří do okrajové části Hořovické pahorkatiny a je součástí Chráněné krajinné oblasti Český 
kras a národní přírodní rezervace Karlštejn, nachází se klášter, vybudovaný na počátku 13. století u 
legendární jeskyně sv. Ivana. To místo nese jméno Svatý Jan pod Skalou. Nejprve bylo majetkem 
kláštera na Ostrově u Davle, od r.1310 zde bylo proboštství a od r.1517 opatství. Dnešní barokní 
podoba kláštera s kostelem Narození sv. Jana Křtitele pochází ze 17. a 18. století, návrh je dílem 
architekta Carla Luraga. V r.1785 byl klášter zrušen.

Do Svatého Jana pod Skalou jezdí autobusová linka PID 384 od stanice pražského metra Zličín.
Přímo ve vsi můžete vidět již zmíněný klášter, jenž, včetně jeskyně sv. Ivana, je od května do 

října  o  víkendech  přístupný,  a  také  pěknou  novogotickou  hřbitovní  kapli západně  od  něj. 
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Rozhodně stojí za to uskutečnit výstup na vysokou skálu přímo nad klášterem, kam vede červeně 
značená odbočka - cestou si můžete odpočinout u pěkné kapličky a shora je překrásný výhled.

Do Svatého Jana  vede  červená  turistická  značka  z  Berouna,  pokračující  dále  na  Karlštejn a 
Prahu-Radotín, přichází sem také modrá z  Vráže a žlutá,  vedoucí ze stejného směru,  pokračuje 
údolími Loděnice a Berounky do Srbska. Také zde začíná okružní  naučná stezka do Solvayových 
lomů, kde je skanzen věnovaný důlní  činnosti,  jehož návštěvu lze příjemně spojit  s  prohlídkou 
Svatého Jana.

(1)  (2) 

(3)  (4) 

(5) 

(1) - hřbitovní kaple ve Svatém Janu pod Skalou
(2) - svatojánský klášter
(3) - pohled na Svatý Jan pod Skalou z vyhlídky
(4) - kaplička u cesty ze Svatého Jana na vyhlídku
(5) - svatojánský klášter

Točník a Žebrák a Točník
Točník je malá vesnička v údolí Stroupínského potoka, ve Zbirožské vrchovině. Přímo ve vsi je 

zřícenina hradu Žebráku, nesoucího jméno jako nedaleké město, a vysoko nad vesnicí stojí hrad, 
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který se zase jmenuje stejně jako tato obec - Točník. Oba tyto hrady jsou krásné a stojí za prohlídku. 
Vesnice i hrady patří do CHKO Křivoklátsko.

Starší hrad Žebrák stojí na úzkém křemencovém hřebínku, dnes obklopeném zástavbou vesnice. 
Byl vybudován ve 2.pol. 13.stol. rodem Buziců a jeho dispozice byly značně ovlivněny možnostmi 
danými místem, kde byl stavěn. R.1341 se Žebrák stal zeměpanským majetkem a v době vlády 
Václava IV. byl přeměněn v královskou residenci. Po husitských válkách byl zastavován různým 
šlechtickým rodům a po požáru r.1532 jej jeho tehdejší majitelé Krajířové z Krajku zcela odepsali a 
pravděpodobně z něj vzali část materiálu na úpravy hradu Točníka. Stala se z něj zřícenina a teprve 
koncem 20.stol. byl stavebně zajištěn a zpřístupněn. Ačkoliv stojí v údolí, jeho věž je dominantou 
blízkého okolí. Můžete se do něj podívat od dubna do září.  

Hrad  Točník stojí  na  hřebeni  Zámeckého  vrchu,  obtékaném  Stroupínským  potokem,  v 
nadmořské  výšce  450 m  a  je  výrazně  viditelný  ze  širokého  okolí.  Však  byl  také  stavěn  jako 
reprezentativní sídlo krále Českých zemí i Svaté říše římské, a to pro Václava IV.; první zmínka o 
něm pochází z r.1398, kdy jej Václav IV. po prvé navštívil. Když byl Václav IV. r.1400 zbaven 
říšské koruny, začala výstavba Točníka váznout a byla ukončena pravděpodobně v r.1405. R.1409 tu 
byl projednáván spor o pražskou universitu. Po smrti Václava IV. byl Točník, podobně jako Žebrák, 
zastavován různým šlechtickým rodům; k jeho největším přestavbám došlo v pol.16.stol. R.1733 
byla  v  sále  královského  paláce  založena  poutní  kaple  sv.  Bartoloměje  a  zároveň  byl  stavebně 
zajištěn i celý hrad. Kon.19.stol. získali Točník Colloredo-Mansfeldové, kreří jej r.1923 darovali 
KČT; od r.1953 je majetkem státu. Dodnes je krásnou ukázkou architektury doby Václava IV. a 
jednou z našich nejimpozantnějších hradních zřícenin. Je přístupný celoročně vyjma ledna a února.

V samotné vesničce Točník stojí kromě již popsaného hradu Žebráku ještě kaplička. Při hledání 
dopravy sem vás tentokrát odkážu na systém IDOS, neboť jsem tudy pouze procházel.

Ovšem i  vy  tudy můžete  příjemně  projít.  Vede  sem například  červená  turistická  značka  ze 
Zbiroha. Ta ze vsi spolu se žlutou stoupá ke hradu Točníku a od něj každá jinou cestou (žlutá  po 
hřebeni, červená pod ním) pokračují do vsi Hředle (tam o víkendu jezdí jen jeden spoj - odpoledne 
ze Zdic do Hořovic -, ale pro ukončení trasy to postačí); dál, pokud se vám nebude chtít čekat na 
jediný  spoj,  můžete  pokračovat  po  silničce  do  Zdic,  ale  také  dál  po  značkách  -  červená  vede 
Křivoklátskem do  Roztok, o žluté ještě bude řeč. Modrá z Točníka jde do  města Žebráku a pak 
pokračuje na  Lochovice. Zelená to bere krásnými lesy do  Skryjí. Už zmíněná žlutá tvoří  24     km   
dlouhý okruh; pokud jej nebudete chtít jít celý, můžete to vzít třeba přes Hředle na  Vraní skálu 
(krásný výhled) a pak po modré do Svaté, nebo vyjít na opačnou stranu přes Březovou do Kublova, 
nad nímž je kultovní vrch Veliz, kdybyste se z něj nechtěli vracet do Kublova, můžete pokračovat 
po žluté k silnici a po ní do Hudlic, nebo z této silnice odbočit vlevo a vzít to pod Krušnou horou (či 
přes její vrchol) do Nového Jáchymova.

(1)  (2) 
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(3)  (4) 

(5)  (6) 

(7)  (8) 
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(9)  (10) 

(11) 

(1) - pohled na hrady Žebrák a Točník ze Z
(2) - točnická kaplička a hrad Točník
(3) - hrad Žebrák
(4) - pohled z hradu Žebráku na Točník
(5) - hrad Žebrák
(6) - hrad Žebrák
(7) - hrad Žebrák
(8) - hrad Točník
(9) - hrad Točník
(10) - hrad Točník
(11) - pohled z hradu Točníka na ves Točník a okolí

Nepopsaná místa: Zaječov (a Svatá Dobrotivá)

Příbramsko

Jince
Jince  leží  v  hlubokém,  úzkém  údolí  Litavky,  které  přetíná  Brdskou  vrchovinu.  Západně  od 

městečka  se  rozkládá  vojenský  výcvikový  prostor  Jince,  jehož  vybrané  části  jsou  nyní 
zpřístupňovány;  Brdy východně  od  Jincí  jsou  vděčnou  vděčným místem pro  výlety  do  klidné 
přírody nedaleko od Prahy. Jince jsou připomínány na poč.14.stol., k r.1390 je tu doložena železná 
huť. V r.1900 byly Jince povýšeny na městečko.

Do Jincí jezdívala přímá autobusová linka z Prahy, ta však byla zrušena, a tak se sem nejlépe 
dostanete vlakem po trati Zdice - Protivín, jež se zde dostává přes Brdy; z Prahy sem jezdí přímé 
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rychlíky (pokračující dále na Písek a České Budějovice), železnice má však vadu na kráse v tom, že 
ačkoliv  vede kolem centra  městečka,  nádraží  se  nachází  až  na jeho samém okraji,  u  hranice s 
Čenkovem. Ke kostelu je to odtud přibližně kilometr.

V  centru  Jincí  stojí  pěkný  pův.  gotický  kostel  sv.  Mikuláše,  zbarokizovaný  v  r.1728,  s 
příjemným  okolím,  kde  se  nachází  také  fara a  márnice.  Pod  ním,  u  silnice,  je  zámek z 
1.pol. 18.stol., vybudovaný na místě tvrze, dnes zpustlý. Nejvýznamnější památkou je dřevouhelná 
vysoká pec Barbora z r.1810 poblíž centra (za železniční tratí).

Severně od vlastních Jincí se nad údolím Litavky do výšky 653,8 m n.m. vypíná vrchol Plešivec. 
Od pravěku byl  kultovním místem a vzniklo zde  hradiště,  které  je  prokázané  do pozdní  době 
bronzové, kdy mělo význam pro lid knovízské kultury jakožto opěrný bod nad údolím Litavky a 
posvátné místo, pravděpodobně zde však nebylo trvalé osídlení. Přesto se jedná o jedno z největších 
hradišť u nás -  rozkládá se na ploše 57 ha a mělo dvě části:  centrum se nacházelo na vrcholu 
Plešivce a předhradí se rozkládalo východně od něj, protože na západní straně je prudký sráz.

U jineckého nádraží se setkávají 3 barvy turistických značek; do centra vede modrá, která pak 
pokračuje do Komárova; zelená se od ní odpojuje ještě před centrem, vrací se za nádraží (žádnou 
zkratkou tam ovšem projít nelze) a přeševši Litavku stoupá na Brdy, kde se na rozcestí  Křižatky 
potkává s červenou a modrou vedoucích po hřebenech a klesá do Hostomic. Červená a modrá jdou 
z nádraží na opačnou stranu - do  Čenkova, odkud červená stoupá na  Komorsko, kde se v místě 
někdejší vsi připojuje na hřebenovou červenou, po níž lze jít vlevo na Plešivec a do Lochovic, nebo 
vpravo přes Kuchyňku, pod Studeným vrchem, na Stožec a třeba až do Prahy, ale pravděpodobně z 
hřebene někam sestoupíte - nabízí se třeba Dobříš, Osov nebo Kytín; modrá to z Čenkova bere pod 
vysokými kopci přes  Bukovou u Příbramě do  Rosovic. Na  Plešivci a v jeho nejbližším okolí se 
potkávají všechny barvy značených tras: Přímo přes vrchol vede hřebenová červená - po ní sem lze 
vystoupat třeba z rozcestí Křižatky, kam vede zelená z Jincí, nebo z opačné strany z Lochovic; na 
vrchol stoupá také zelená z nejbližší železniční zastávky - Rejkovice; nejbližší autobusová zastávka 
je na červené jižně od vrcholu - jmenuje se Jince,,Plešivec, ale po zrušení přímé linky do Prahy už 
asi moc užitečná není;  modrá značka začíná i končí na červené vedouc kolem vrcholu spodem z 
východní strany, a to kolem viklanu; zelená od Rejkovic končí na žluté, která pokračuje do Lhotky, 
od níž lze pokračovat přes  Ostrý na  Felbabku, nebo po červené do  Lochovic, či  do  Hořovic;  v 
opačném směru přichází žlutá z Běštína, odkud lze jet autobusem do Řevnic, nebo, pokud se vám tu 
nechce končit, ani stoupat na Velkou Babu, přejít na zelenou do Hostomic.

(1)  (2) 
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(3)  (4) 

(5)  (6) 

(7) 

(1) - jinecký zámek
(2) - kostel sv. Mikuláše v Jincích
(3) - pohled na vysokou pec Barboru od zelené značky
(4) - pohled na Plešivec od Písku
(5) - na Plešivci
(6) - hřebenová cesta u Křižatek
(7) - pohled na Plešivec od Neumětel

Nepopsaná místa: Milín; Obecnice; Obořiště; Smolotely (a Maková hora); Stará Huť; Vysoká u 
Příbramě; Vysoký Chlumec

Benešovsko

Čerčany
Čerčany se nacházejí  v údolí  Sázavy,  v  Benešovské pahorkatině.  Mnohem více než samotné 

městečko je působivá okolní příroda a Čerčany jsou jedním z dobrých turistických východišť v této 
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oblasti. Je tu totiž významná železniční křižovatka, kudy prochází hlavní trať z Prahy na Benešov a 
České Budějovice; na ní zde sice staví jen osobáky a několik spěšných vlaků, ale přesto tato trať 
zajišťuje pohodlné spojení s Prahou; požitkáři sem mohou z Prahy přijet po krásné posázavské trati 
přes Týnec nad Sázavou, která zde končí; podél Sázavy dál vede trať na Světlou nad Sázavou.

Nejvýznamnější zdejší památkou bude asi husitský kostel stojící na kopci nad městečkem; u něj 
jsem však zatím nebyl.

Kolem čerčanského nádraží prochází  posázavská červená značka, podél Sázavy sem přichází 
zelená z  Poříčí  n/Sáz a vede tudy také žlutá od  Ostředku pokračující  do  Hvězdonic.  Na území 
Čerčan je také železniční zastávka Pyšely, na níž začíná modrá značka do stejnojmenného města.

Český Šternberk
Hrad Český  Šternberk  stojí  nad  řekou  Sázavou ve  Vlašimské  pahorkatině.  Byl  založen  v 

l.1241-42 Zdislavem z Divišova, později ze Šternberka. V r.1467 byl poškozen při dobytí vojskem 
Jiřího z Poděbrad, následně byl obnoven. V r.1627 byl vydrancován vzbouřenými sedláky a potom 
barokně přestavěn; k dalším přestavbám došlo r.1795. R.1841 se hrad vrátil do majetku Šternberků, 
kteří  ho poč.20.stol.  opět  upravili;  v  r.1949 byl  zestátněn  a  poč.90.l.  navrácen  Šternberkům. V 
turistické  sezoně  je  přístupný;  také  můžete  navštívit  předsunutou  baštu jižně  od  hradu  a 
rozhlédnout se z ní. Obec pod hradem pár drobných zajímavostí také nabízí, ale je hlavně milým 
doplňkem hradu.

Z Prahy sem jezdí  přímá autobusová linka, která mívala krásné číslo 200000, dnes se jmenuje 
200091, ale dostanete se jí sem tak jako tak. Po protějším břehu Sázavy vede pod hradem železniční 
trať Čerčany - Světlá nad Sázavou, po níž sem v turistické sezoně také můžete dojet z Prahy rovněž 
bez přestupu, mimo sezonu byste museli přestoupit v Čerčanech.

Přes Český Šternberk vede  posázavská červená značka, po níž můžete jít třeba do  Ratají nebo 
Kácova; modrá jde nejkratší cestou do  Sázavy a na opačnou stranu směřuje do  Vlašimi; zelená 
přichází od  nádraží Ledečko. Příjemná je zejména cesta po červené a modré od hradu na jih k 
rybníčku.

(1)  (2) 

- 245 -



(3)  (4) 

(1) - hrad Český Šternberk
(2) - hrad Český Šternberk a zvonička
(3) - hrad Český Šternberk
(4) - věž jižně od hradu Český Šternberk

Nepopsaná  místa:  Divišov;  Louňovice  pod  Blaníkem,  Vel.  Blaník;  Načeradec;  Postupice  (a 
Jemniště)

Kutnohorsko

Rataje nad Sázavou
Centrum Ratají nad Sázavou stojí na strmém ostrohu nad soutokem Sázavy a Hubertky. Příjemné 

opevněné  městečko vzniklo  přebudováním trhové  vsi  před  r.1338;  tehdy tu  vznikly dva hrady, 
přičemž  dolní  hrad  -  Pirkštejn  -  si  zachoval  svou  původní  podobu,  a  horní  hrad  byl  později 
přebudován na zámek. Dnes městečko bohužel působí poněkud zašlým dojmem.

Ratajemi  vede  podél  Sázavy  železniční  trať  Čerčany  -  Světlá  nad  Sázavou,  od  níž  se  zde 
odpojuje trať na Kolín, jež začíná už v sousedním Ledečku, ale do Ratají vede tunelem a po mostě 
společně s hlavní tratí, teprve přeševši Sázavu se kolej větví. Pod centrem - nedaleko mostu - jsou 
dvě železniční zastávky -  Rataje n/Sáz (na trati směr Kolín) a  Rataje n/Sáz zast. (na hlavní trati), 
další dvě ratajské zastávky jsou od centra vzdálenější. Z Prahy se sem dostanete nejlépe po trati od 
Čerčan, na niž v sezoně jezdí  přímé vlaky z hlavního města, po zbytek roku musíte  v Čerčanech 
přestoupit.

Od železničních zastávek do centra můžete stoupat po červené kolem hradu Pirkštejna, nebo po 
ulici vedoucí okolo kostela (k němuž se samozřejmě můžete také vrátit z náměstíčka); obě cesty vás 
přivedou  na  náměstí,  na  jehož  horním  konci  stojí  zámek.  Obě  značky  před  zámkem  náměstí 
opouštějí, načež červená klesá zpátky k Sázavě a zelená směřuje k vyhlídce Ratajský výhled, aby to 
pak vzala kolem  kaple sv. Antonína a ven z městečka.  Hrad Pirkštejn má 15m věž s dřevěnou 
zvonicovou nástavbou a hradní palác, v němž je dnes fara. Renesanční  zámek byl na základech 
horního hradu vybudován v 16.stol. a v r.1672 byl přestavěn v raně barokním slohu; od r.1922 je 
majetkem obce, jež v něm zřídila školu, obecní přad a poštu; úřady tam jsou stále, ale teprve v 
posledních letech žačala potřebná oprava zámku. Na dolním okraji  náměstíčka stojí raně barokní 
kostel sv. Matouše z l.1675-91.

Přes  Rataje  vede  posázavská  červená  značka,  po  níž  můžete  jít  do  Sázavy,  nebo  na  Český 
Šternberk,  a  začíná  tu  zelená  směřující  do  Uhlířských  Janovic.  Červená  k  jihu  vede  také  přes 
pěknou vesničku Malovidy (součást Ratají), kde je zvonička a jižně od vsi - na rozcestí - kaplička.
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(1)  (2) 

(3)  (4) 

(5)  (6) 
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(7)  (8) 

(9) 

(1) - ratajský zámek
(2) - ratajský zámek
(3) - hrad Pirkštejn
(4) - malovidská zvonička
(5) - chaloupka v Malovidech
(6) - kaplička u Malovid
(7) - hrad Pirkštejn
(8) - ratajské náměstíčko s kostelem sv. Matouše
(9) - Sázava na Ratajích-Podskalí (v řece plave bobr)

Nepopsaná místa: Církvice (a Jakub); Nové Dvory; Sudějov; Svatý Mikuláš (a Kačina); Vrdy; 
Záboří nad Labem; Žehušice; Žleby

Kolínsko

Tismice
Tismice jsou na první pohled obyčejná nevelká vesnice nedaleko Českého Brodu, ale na druhý 

pohled  tady  objevíme  zcela  unikátní  historickou  památku  -  poutní  románskou  baziliku 
Nanebevzetí Panny Marie z konce 12. století, jež se dochovala v původní podobě (vyjma krytů 
věží).  Byla postavena z neomítaných pískovcových kvádrů, má tři lodě oddělené arkádami, dvě 
věže a tři apsidy. Na plošině jižně od Tismic bývalo v 8. až 9. stol.  slovanské hradiště. Vesnicí 
protéká potok Bušinec, vlévající se v Českém Brodě do Šembery.

Do Tismic se z Prahy nejlépe dostanete s přestupem na autobus v Českém Brodě, některé spoje 
jezdí také do Mukařova, kde na ně navazují linky do hlavního města.
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K bazilice vede zelená turistická značka přicházející z jihu od Kozojed a Jevan, přes Hradešín a 
Škvorec  by  se  dalo  příjemně  dojít  i  na  okraj  Prahy;  na  druhou  stranu  značka  v  minulosti 
pokračovala po silnici 113 do Českého Brodu, což je nejkratší a i v současnosti tuto cestu můžete 
snadno využít, dnes jde zelená po menších silnicích na Zahrady, kde končí na červené, po níž do 
Brodu rovněž dojdete.

(1)  (2) 

(3) 

(1) - bazilika Nanebevzetí P. Marie v Tismicích
(2) - bazilika Nanebevzetí P. Marie v Tismicích
(3) - sousoší a brána u baziliky Nanebevzetí P. Marie v Tismicích

Nepopsaná místa: Cerhenice; Červené Pečky; Plaňany; Starý Kolín; Velim; Velký Osek

Nymbursko

Přerov nad Labem
Osídlení v místech dnešního městečka Přerova nad Labem - ve Středolabské tabuli, při Týnickém 

potoce,  jenž  kousek  odtud vlévá  do  Labe,  je  prokázáno již  do mladší  doby kamenné.  V r.993 
daroval pražský biskup sv. Vojtěch Přerov a několik dalších osad břevnovskému klášteru; r.1499 byl 
Přerov povýšen na městys;  za  Josefa II.  byl  severněji  založen Nový Přerov,  jehož sloučením s 
Přerovem Starým vznikl r.1903 dnešní Přerov nad Labem.

Do Přerova se z Prahy asi nejlépe dostanete s přestupem na autobus v Čelákovicích. Nevadí-li 
vám dojít kousek pěšky, můžete využít také zastávku  Přerov n/Lab,,rozc. u obory při odbočce ze 
silnice č.611, kam jezdí přímá linka z Černého Mostu.

Přerov nad Labem má vskutku malebné centrum se zámkem, jenž vznikl renesanční přestavbou 

- 249 -



vodní  tvrze  ve  2.pol. 16.stol.  a  byl  upravován  v  17.  a  19.  století,  a  kostelem  sv.  Vojtěcha, 
vybudovaným v barokním slohu v l.1681-82 a r.1865 zcela přestavěným novorománsky. Přímo zde 
je také vstup do krásného skanzenu, který je přístupný v letní sezoně a jehož návštěvu vám mohu 
vřele doporučit.

Okolí  dominují  Přerovská a  Semická hůra,  přičemž první  z  nich  se  tyčí  přímo nad Novým 
Přerovem, druhá východněji (u Semic); přinejmenším na hůru Přerovskou je možné vystoupat (vede 
tam z centra žlutá značka) a předpokládám, že odtud bude pěkný rozhled. Další z významných 
krajiných dominant je o poznání jižněji - Vršek u Vestce (nad Starým Vestcem) se zříceninou kaple, 
dobře  viditelnou  i  z  dálnice  D11.  Přes  Přerov  nad  Labem vede  zelená  značka,  jež  to  bere  z 
Čelákovic podél Labe, od nějž si zachází do Přerova, odkud se k řece vrací pokračujíc do  lesa 
Kerska a jím do  Třebestovic; žlutá seševši z Přerovské hůry, na níž začíná, pokračuje přes  Starý 
Vestec na Vršek u Vestce, do Velenky a do Kerska - klidně si tak můžete udělat po žluté a zelené 
pěkný okruh zdejší krajinou.

Nepopsaná místa: Kostomlaty nad Labem; Křinec; Libice nad Cidlinou; Loučeň; Poříčany

Mladoboleslavsko

Brodce
Brodce  jsou  malé  městečko  v  údolí  Jizery,  ale  nevím,  zda  je  tam vůbec  nějaká  historická 

zajímavost. Díky poměrně dobrému spojení s Prahou jsou však vhodným východištěm k procházce 
podél Jizery.

Autobusová zastávka Sokolovna je umístěna v jižní části Brodců, a to z dobrého důvodu: slouží 
totiž zároveň pro  Horky nad Jizerou - pěknou vesnici se zámkem a kostelem na protějším břehu 
Jizery. Z Brodců tam vede cesta  po bývalé železniční vlečce. Brodce leží na trase  zastávkových 
autobusů z Prahy do Mladé Boleslavi.

Nejlepší  je  odtud  dojít  do  Horek,  kudy  vede  podél  řeky červená  značka  -  po  ní  můžete 
pokračovat po proudu na  Benátky, nebo proti proudu na  Mladou Boleslav; proti proudu  údolím 
Jizery vede i neznačená cesta vycházející z Brodců.

Nepopsaná místa: Bezno; Březovice (a Víska); Jabkenice

(Českolipsko: Bezděz; Blatce (a Tubož);  Holany (a Loubí);  Horní Police;  Kravaře;  Velenice; 
Sloup v Čechách; Zahrádky)

Litoměřicko

Mnetěš (a Říp)
Vysoko nad rovinu  Dolnooharské tabule vypíná se bájná  hora Říp,  jejíž vrchol je ve výšce 

455,5 m n.m. Říp je viditelný z velmi širokého okolí a stal se inspirací mnoha literátům i malířům. 
Podle pověsti právě sem vystoupal kmen vedený praotcem Čechem a na této hoře Čech rozhodl, že 
se usadí v této zemi; je pravděpodobné, že tehdy byl Říp holý (k zalesnění hory došlo až v průběhu 
19.  století),  a proto z něj  byl  výborný rozhled.  Dnes výhled umožňují  tři  vyhlídky -  Pražská, 
Mělnická a Roudnická. Mystičnost hory zesiluje mnoho faktorů, mezi něž patří i to, že hornina, z 
níž sestává, vyvolává vychýlení střelek kopmasů. Na vrcholu už od pradávna stojí rotunda sv. Jiří, 
jež byla r.1126 doplněna věží. Celá hora Říp je v současnosti národní kulturní památkou.

Hora Říp je součástí katastru Mnetěše, ačkliv tato vesnice má v porovnání s Vražkovem, Ctiněvsí 
a Krabčicemi nejmenší část jejího úpatí; možná je to tak schválně, aby to bylo spravedlivé. Na 
vrchol můžete vyrazit ze všech čtyř vesnic. Do Mnetěše jezdí vlaky po trati Vraňany - Straškov a 
autobusy linky Nové Ouholice - Roudnice nad Labem - oba navazují  na osobní vlaky z Prahy na 
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Roudnici a Ústí nad Labem (v N. Ouholicích a Vraňanach). Oběma z nich se dostanete rovněž do 
Ctiněvsi; Krabčice mají spojení pouze autobusové; do Vražkova jezdí vlaky Roudnice - Straškov - 
Račiněves a lze tam také dojít z nedalekého Straškova, kde staví autobusy z Prahy na Litoměřice. Z 
Mnetěše k hoře vede neznačená cesta, na její vrchol pak stoupají červená a žlutá: Žlutá tam vede z 
Vražkova a na Řípu končí; červená označuje cesty z Krabčic a Ctiněvsi a dál pokračuje v severním 
směru do Roudnice nad Labem, k jihu pak na Kralupy nad Vltavou.

pohled na Říp přes Ctiněves (z jihovýchodu)

Ploskovice (a Těchobuzice)
Překrásný  barokní  zámek Ploskovice  byl  postaven  v  l.1720-25  pro  Annu  Marii  Františku, 

pozdější  velkovévodkyni  toskánskou,  pravděpodobně  architektem  Václavem  Špačkem  ve 
spolupráci s K. I. Dietzenhofferem, na jeho výzdobě se podíleli malíř J. Navrátil a sochař V. Levý; 
později byl zámek rozšířen a zvýšen o jedno patro. V suterénu se nacházejí grotty (umělé jeskyně) s 
fontánami, zámek je obklopen 9ha parkem. Dnes je zámek chráněn jako národní kulturní památka a 
je přístupný veřejnosti - park volně, interiér s průvodcem.

Ploskovice  se  nacházejí  ve  Verneřickém  středohoří,  v  CHKO  České  středohoří;  zámeckým 
parkem  protéká  Ploskovický  potok,  odpojující  se  výše  od  Lučního  potoka,  s  nímž  se  pod 
Ploskovicemi zase stéká a společně tečou do Labe. Vesnice se prvně připomíná v podlední čtvrtině 
12. století;  kon.15.stol.  se stal  majitelem panství Adam Ploskovský z Drahonic,  proti  němuž se 
r.1496 vzbouřili poddaní uchýliboší se pod ochranu Dalibora z Kozojed, kteréžto události se později 
staly náměstem opery Bedřicha Smetany s libretem J. Wenziga.

Pěkná je i samotná ves Ploskovice, k níž patří několik vesniček v okolí, z nichž jsem navštívil 
tyto:  Těchobuzice,  kde  je  k  vidění  hodnotný soubor  patrových domů;  příjemné  Vinné,  také  s 
pěknými  staveními;  a  Maškovice,  stojící  na  svahu,  kde  jsou rovněž  zajímavé  domy,  na  návsi 
kaplička a z jejich horní části je pěkný rozhled.

Do Ploskovic jezdí  autobusy z Litoměřic, kde lze přestoupit na linky do Prahy či jinam. Kus 
jižně od Ploskovic vede železniční trať Lovosice - Česká Lípa se železniční zastávkou Ploskovice.

Nově vede ze  železniční  zastávky do vlastních Ploskovic červená turistická značka -  ovšem 
oklikou po silnici; dále se snaží naopak pokračovat mimo silnice, nakonec dojde snad do Třebušína. 
Od zastávky vlaku je možné, alespoň v době, kdy je otevřený zámecký park, do Ploskovic dojít i po 
cestě vedoucí přímo do parku. Jinak jsou Ploskovice dostupné hlavně po silnicích, jedná se však 
vesměs o malé silničky vhodné pro cyklisty i pěší turisty; osobně mám projité silnici ze Žitenic, po 
níž sem lze dojít od modré z Litoměřic, a silničku k severu přes Těchobuzice a Vinné do Třebušína, 
přičemž obě vám mohu doporučit; z Třebušína klidně můžete před odjezdem domů ještě vystoupat 
na vrchol Kalich.

- 251 -



(1)  (2) 

(3)  (4) 

(5)  (6) 

(7)  (8) 

- 252 -



(9) 

(1) - dům v Maškovicích
(2) - maškovická náves
(3) - maškovická kaplička
(4) - zámek Ploskovice
(5) - zámek Ploskovice
(6) - zámek Ploskovice
(7) - pohled ze silnice Ploskovice - Těchobuzice na Sedlo
(8) - pohled ze silnice Těchobuzice - Vinné na Kalich (uprostřed)
(9) - dům ve Vinném

Nepopsaná  místa:  Brozany  nad  Ohří;  Čížkovice;  Doksany;  Klapý  (a  Hazmburk);  Křešice; 
Velemín (a Milešovka a Lovoš)

(Lounsko:  Cítoliby;  Krásný Dvůr;  Lenešice;  Liběšice (a  Líčkov);  Lubenec;  Ročov;  Slavětín; 
Vroutek)
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