
 
 

1 

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY A POPIS PĚŠÍ 

TRASY 26 KM  

 

Pátek 11. 9. 2015 

16:30 – 20:00 

Příjezd účastníků, registrace a ubytování Masarykova kolej, 

Thákurova 1, 160 41, Praha 6.  

17:30 – 20:30 večeře v místě ubytování 

 

Sobota 12. 9. 2015 

06:15 – 08:00  Snídaně v místě ubytování 

07:30 – 08:30  START, ul. Evropská, stanice MHD Divoká Šárka, 

proti McDonald´s. Na start doporučujeme dojet tramvají č.20 ze 

zastávky Dejvická (12 min.) na zastávku Divoká Šárka, nebo metrem 

„A“ ze zastávky Dejvická do zastávky Nádraží Veleslavín, kde 

přestoupíte na autobus č. 119 a vystoupíte na zastávce Divoká 

Šárka. 

11:00 – 13:30  Oběd  

restaurant Pražan – Stromovka (po 13,5) 

15:00 – 18:00 Cíl - pro všechny v místě ubytování, Masarykova 

kolej, Thákurova 1, 160 41, Praha 6 

17:00 – 19:00 večeře v místě ubytování 
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Časové rozmezí kontrolních stanovišť  

V případě, že dorazíte na stanoviště mimo uvedené časové 

rozmezí hrozí, že na místě již nenaleznete žádného 

z pořadatelů!!!! 

Prosíme, pokud již nechcete pokračovat v trase, volejte na tel. 

602 366 423. Na stejný telefon volejte i v případě, že budete mít 

po cestě neočekávaný problém. 

 

07:30 – 08:30  

Start K2 – Divoká Šárka  

08:30 – 11:00  

Kontrola K3 – Petřín (od startu 7,2 km) 

11:00 – 13:30  

Kontrola K4 – oběd – Stromovka – Výstaviště (od startu 13,3 km) 

12:00 – 14:30  

Kontrola K5 – Stará čistírna odpadních vod (od startu 15 km) 

13:00 – 16:30  

přívoz Podbaba (od startu 19,5 km) 

14:00 - 18:00  

Kontrola K6– Zřícenina Baba (od startu 23,5 km) 

15:00 – 18:30  

Příchod do cíle v místě ubytování, Masarykova kolej, Thákurova 1, 

160 41, Praha 
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19:30 – 24:00  

Puchýřový bál Radiopalác, ul. Vinohradská 1789/40  

TAM 

Nejlepší variantou, jak se do Radiopaláce dostat, je použít MHD 

s krátkodobou jízdenkou za 24,- Kč. Doba, kterou strávíte v MHD je 

cca 15-20 min. 

1) Metrem ze stanice Dejvická do stanice Muzeum. Vystoupáte do 

vestibulu metra, kde se dáte vlevo směr Národní muzeum a pěšky po 

ul. Vinohradská cca 20 min (na Vinohradské lze využít tramvaj, 

zastávka Vinohradská tržnice). Celá cesta od kolejí cca 55 min. 

2) Metrem ze stanice Dejvická do stanice Náměstí Míru. Po výjezdu 

eskalátory se dáte vpravo, vyjdete u Národního domu, který obejdete 

a dáte se do ul. Slezská a hned na další křižovatce vlevo do ul. 

Blanická, která vás dovede až na ul. Vinohradská. Zde vpravo je již 

Radiopalác. Celá cesta od kolejí cca 45 min. 
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ZPĚT 

Abyste se dopravili do místa ubytování posledním metrem, musíte 

být: 

1) na nejbližší zastávce tramvaje Vinohradská tržnice v 00:05 hod, 

tramvaj č. 11 směr nahoru. Musíte vystoupit na zastávce Jiřího 

z Poděbrad a přestoupit na metro směr Dejvická. 

2) na nástupišti metra A Náměstí Míru v 00:15 hod 

3) na nástupišti metra A Muzeum v 00:16 hod. 

 

Neděle 13. 9. 2015 

07:30 – 09:00  Snídaně v místě ubytování 

do 10:00 vyklizení pokojů, předání klíčů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

 

Popis pěší trasy 26 km 

 

 
Trasy jsou vedeny především po turistických značkách. Na 

nepřehledných místech je trasa označená sprejem na silnici (šipka 

s nápisem VH), nebo orientačními tabulkami s modrou šipkou a 

logem VH50. 

 

 

 

Protože na některých místech není možno vyznačovat trasy, je nutné, 

abyste se drželi i písemného popisu tras. Na kontrolních stanovištích 

a některých nepřehledných místech budou přítomni členové 

organizačního týmu, kteří vás navedou správným směrem. 

Poznávacím znamením je modré tričko, černá bunda a modrý reflexní 

náramek. 

Organizační tým pro vás připravil i „Průvodce Vodohospodářskou 

padesátkou“ kde naleznete informace o místech a památkách, 

kterými půjdete, nebo které budete procházet. 
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1. úsek Divoká Šárka – 

Petřínská rozhledna  - 7,3 

km (K2 - K3) 

Od startu vyrazíte přes rušnou 

Evropskou ulici a kolem 

restaurace Nad Šárkou zamíříte z 

mírného kopce Libockou ulicí. Na 

obzoru je vidět střecha Letohrádku 

Hvězda, kam se musíte dostat. 

Půjdete podchodem pod tratí, 

pokračujte po chodníku rovně ulicí 

Ruzyňská až na křižovatku se 

stejnojmennou zastávkou 

autobusu. Po přechodu přejdete 

na druhou stranu, vrátíte se mírně 

zpět a přes lávku přejdete 

Litovecký potok. Za lávkou 

odbočíte vlevo a po pár metrech 

dojdete k průchodu do Obory 

Hvězda. Vyšlapanou cestou se 

dostanete na hráz rybníčka. 

V těchto místech byste měli potkat 

členy našeho organizačního 

týmu, kteří vás nasměrují vzhůru 

k Letohrádku Hvězda. Všechny 

cesty, které vedou směrem 

vzhůru, jsou správné. Pokud se 

budete držet stále vpravo, narazíte 

na památný strom, od kterého 

vede vyšlapaná cesta přímo 
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vzhůru k Letohrádku Hvězda, kolem kterého projdete a 

dostanete se do upravenější části Obory Hvězda. 

Od letohrádku pokračujte přes park prostřední cestou až k 

bráně, kde se opět potkáte se členy organizačního týmu. 

Projdete na Bělohorskou pláň, přejdete přes přechod a 

pokračujete rovně kolem konečné stanice tramvají, až 

k přechodu pro chodce na ulici Bělohorská. Přes tento přechod 

se dostanete do volnočasového parku Ladronka, který je 

intenzivně využíván zejména in-line bruslaři.   

 

V celém parku prosíme o chůzi mimo in-line trasy. Musíte jít 

napříč vlevo, projdete okolo usedlosti Ladronka, půjdete až na 

úplný konec in-line trasy, opustíte Ladronku a dále pokračujete 

ulicemi Spiritka a Atletickou kolem Strahovského stadionu, až 

ke konečné autobusů. 

I zde se setkáte se členy organizačního týmu, kteří vám ukáží 

správný směr-vpravo napříč, ale vzhledem k velké křižovatce 

půjdete po přechodech nejdříve vlevo ke stadionu a teprve od 

stadionu na prostranství s vysokou větrací věží až k nízké zdi 

s výhledem na Prahu. Na konci zdi se dáte po schodech dolů a 

po pár metrech narazíte na malý průchod, kterým se dostanete 

do Petřínských sadů.  
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Po levé straně míjíte bytový komplex Villa park Strahov, 

pokračujete cca 500 m až k větší bráně po levé straně, kterou 

projdete. Hned za bránou odbočíte vpravo, půjdete přes růžový 

park, kolem Štefánikovy hvězdárny a vrchní stanice lanovky a 

dostanete se k Petřínské rozhledně, kde, vlevo od rozhledny, 

najdete kontrolní bod K3.  
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2. úsek Petřínská rozhledna – Stromovka – 6,2 km 

(K3 - K4) 

Od Petřínské rozhledny jdete dolů po schodech, po cca 200 m 

odbočíte vlevo průchodem v plotě a po vrstevnici pokračujete 

po cestě Raoula Wallenberga, okolo (vlevo nad vámi) 

Strahovského kláštera až k restauraci, kde odbočíte nahoru 

vlevo na Strahovské nádvoří. V těchto místech potkáte naše 

organizátory, kteří vám případně poradí se směrem další 

cesty.  Za vstupem na Strahovské nádvoří zahnete vpravo a 
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průchodem v domě projdete do ulice Pohořelec.  

Pokračujete do ul. Loretánská k Loretánskému náměstí resp. 

k Loretě, za kterou projdete vpravo ulicemi Kapucínská a Nový 

svět až k plotu, který ohraničuje Jelení příkop. Po přibližně po 

20 metrech směrem vlevo je vchod do Jeleního příkopu.  
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Před koncem Jeleního příkopu odbočíte vlevo po hliněné cestě 

s dřevěným zábradlím vzhůru. Na konci pokračujete vpravo až 

ke schodům po levé ruce, kterými se dostanete do parku před 

Letohrádkem královny Anny a ke Zpívající fontáně.  Abyste 

slyšeli fontánu „zpívat“ je třeba přiložit ucho zespodu na dolní 

velkou mísu.  

Od fontány pokračujte vpravo Chotkovými sady přes pěší most 

do Letenských sadů. Okolo Kramářovy vily se dostanete 

k vyhlídce u Hanavského pavilonu, který obejdete zprava a 

pokračujete Letenskými sady až k Letenskému zámečku.  Na 

konci dětského hřiště, s další krásnou vyhlídkou na Prahu, 

odbočíte vlevo a dostanete se do ulice Kostelní. Po levé ruce 

uvidíte Národní technické muzeum 
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Z tohoto místa pokračujte ulicemi U Letenského sadu vlevo do 

ul. Dobrovského a vpravo do ul. Ovenecká, která vás přes 

tramvajové koleje a další silnice dovede až ke vstupu do parku 

Stromovka.  

Při cestě přes městskou čtvrť Letná si můžete na domě čp. 330 

v Ovenecké ulici všimnout pamětní desky s textem: „V tomto 

domě žil a pracoval v letech 1913-1929 evangelický farář Jan 

Karafiát, autor knihy pro děti Broučci. 

 

Za vstupem do parku 

půjdete vpravo z kopce 

směrem k Planetáriu, kolem 

kterého se dostanete 

k Restauraci Pražan s 

kontrolním bodem K4 a 

obědem.  
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3. úsek Stromovka  - Stará čistírna – 3,0 km (K4 - 

K5) 

Po obědě se vydáte přes park Stromovka kolem Rudolfova a 

Zeleného rybníka k bývalé Šlechtově restauraci až k ulici Za 

Císařským mlýnem, dále ulicemi Mlýnská a Papírenská ke 

kontrolnímu bodu K5  v objektu muzea Staré čistírny 

odpadních vod, kde je pro vás připravena prohlídka. 
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4. úsek Stará čistírna – Baba – 6,8 km (K5 - K6) 

Od Staré čistírny vás členové našeho organizačního týmu 

navedou k plavebnímu kanálu a proti proudu řeky dojdete až 

k mostu (cca 1 km), přes který přejdete na Císařský ostrov a 

pokračujete po silnici vpravo na visutý most přes Vltavu až 

k zahradám Trojského zámku. Cesta dále pokračuje podél 

Vltavy po proudu, kolem Zoologické zahrady až k přívozu 

v Podbabě, který vás převeze na druhou stranu. U přívozu na 

vás budou čekat členové našeho organizačního týmu, kteří 

vám předají jízdenky. Cesta okolo trojského zámku a ZOO je 

hojně využívána in-line bruslaři, cyklisty a rodinami s dětmi, 

proto prosíme o opatrnost a ohleduplnost. Po překonání řeky 

jděte vlevo a přes přechod na světelné křižovatce pod viadukt, 

kterým se dostanete do ulice V Podbabě. Na první křižovatce 

odbočíte vlevo do ulice V Šáreckém údolí, kterou dojdete až na 

rozcestí Dolní Šárka. Od tohoto rozcestí půjdete vzhůru po 

červené turistické značce až na zříceninu Baba, kde je 

kontrolní stanoviště K6.  
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5. úsek Baba – Masarykova kolej – 2,7 km (K7 - cíl) 

 

Od kontrolního bodu K6 

pokračujte stále po 

červené turistické značce 

až k rozcestí U Matěje. 

                                                                                                                                                                   

Ulicemi Na Kodymce, Na 

Klimentce a Na Kotlářce 

projdete pražskou čtvrtí 

Hanspaulka až do ulice 

Salabova a následně 

Thákurova, která vás 

dovede až do cíle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


