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ORGANIZAČNÍ POKYNY A POPIS 

CYKLOTRASY 67 KM  

Pátek 11. 9. 2015 

16:30 – 20:00 

Příjezd účastníků, registrace a ubytování Masarykova kolej, 

Thákurova 1, 160 41, Praha 6. Účastnící obdrží „startovní balíček“ 

s organizačními a ostatními pokyny. Cyklisté můžou svá kola umístit 

na pokojích. 

17:30 – 20:30 večeře v místě ubytování 

Sobota 12. 9. 2015 

06:15 – 08:00  Snídaně v místě ubytování 

08:00 – 09:00  START v místě ubytování Masarykova kolej  

11:00 – 14:00  Oběd - restaurace Holubička – Holubice  

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  

08:00 – 09:00  

Start v místě ubytování, Masarykova kolej, Thákurova 1, 160 41, 

Praha 6 

07:30 – 09:30  

Kontrola K2 – Divoká Šárka (od startu 8,5 km) 

10:00 – 13:00   

Kontrola K4 – Okoř (od startu 24,5 km) 

11:30 – 14:00  

Kontrola K5 – oběd – Holubice (od startu 35 km) 

12:30 – 15:00  

Kontrola K6 – Levý Hradec (od startu 46 km) 

14:00 – 18:00  

Kontrola K7 – Zřícenina Baba (od startu 64 km) 

14:30 – 18:00  

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

160 41, Praha 

17:00 – 19:00   

Večeře 
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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 
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Popis cyklotrasy 67km 

 

 

Trasa je vedena po místních komunikacích a značených turistických 

cestách. 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 budou přítomni členové organizačního týmu, kteří vás navedou 

správným směrem. Poznávacím znamením je červené tričko, černá 

softshellová bunda a modrý reflexní náramek. 

Organizační tým pro vás připravil i „Průvodce Vodohospodářskou 

padesátkou“, kde naleznete informace o místech a památkách, 

kterými budete projíždět. 
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1. úsek Masarykova kolej – Divoká Šárka 8 km 

(KC1 – KC2) 

Start s kontrolním bodem KC1 je přímo u Masarykovy koleje. Tu objedete a 

pojedete do kopce Šáreckou ulicí, po 250 m narazíte na cyklotrasu 0078, po 

cca 450m odbočíte vlevo do ulice Na Hanspaulce, dojedete na křižovatku ul. 

Na Pískách, přejedete do ul. Krocínovská (vpravo kolem obchodu TESCO) 

a pokračujete stále cyklotrasou 0078 (také zelená turistická značka) 

k rozcestí Zlatnice. Z rozcestí pojedete vlevo dolu po dlážděné cestě (také 

červená turistická značka) až na silnici ul. V Šáreckém údolí, kde odbočíte 

vlevo na cyklotrasu A163. Dojedete na křižovatku ul. Horoměřická, odbočíte 

vpravo a cca po 100 m vlevo. Zde začíná Divoká Šárka. Držíte se stále 

cyklotrasy A163 podél Šáreckého potoka, okolo koupaliště k rozcestí pod 

hrází vodní nádrže Džbán, kde se dáte doprava (možno odbočit vlevo na 

hráz a pak zpět) a dále až na rozcestí s cyklotrasou A33, zde se dáte vlevo 

a cca po 300m dorazíte ke kontrolnímu bodu KC2 u konečné tramvaje 

(vlevo od McDonald´s). 
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2. úsek Divoká Šárka – Okoř 16 km (KC2 – KC4) 

 Od kontrolního stanoviště 

se vrátíte zpět do Divoké 

Šárky a na rozcestí 

pojedete rovně cca 2,5 km 

po cyklotrase A33 

k rozcestníku s piknikovým 

místem - ohništěm. Zde 

pojedete rovně, NE po 

žluté!, směr Přední 

Kopanina. Přejedete silnici 

do ulice na Padesátníku a 

pojedete až do městské 

části Přední Kopanina. U fotbalového hřiště odbočíte vpravo do ulice 

K Padesátníku, tou dojedete na křižovatku s ulicí K Tuchoměřicům, kterou 

pojedete vlevo a po cca 150 m odbočíte vpravo do ulice K Juliáně a dále po 

cyklotrase 0078 a žluté turistické značce lesoparkem na rozcestí Svatá 

Juliána (zde opouštíte území Prahy ). Od rozcestí pojedete stále po 

cyklotrase 0078 a žluté a sjedete do údolí Kopaninského potoka. POZOR 

v údolí u statku je 3m prudký sjezd (bezpečnější je sesednout). Dojedete 

na silnici spojující obce Statenice a Tuchoměřice, na které se dáte se doleva 

do obce Tuchoměřice. Stále po cyklotrase 0078 projedete Tuchoměřice, 

odbočíte doleva na polní cestu (také červená turistická značka). Dojedeme 

na začátek obce Malé Číčovice, po hlavní silnici sjedeme s kopce a za 

mostkem odbočíte vpravo na červenou turistickou značku, kterou dojedete až 
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 na louku pod hradem ke kontrolnímu bodu KC4 - Okoř.  

3. úsek Okoř - Holubice 10 km (KC4 – KC5) 

 Od hradu Okoř se vydáte k potoku, který přejedete a po cyklotrase č. 0077 

se odbočíte vlevo. Tato trasa vede souběžně s červenou turistickou značkou 

a naučnou stezkou „Okolí Okoře“. Po 4 km se dostanete na státní silnici, 

odbočíte vlevo pod viadukt. Až za viaduktem se dáte vpravo do kopce, po 

cca 200 m na rozcestí vlevo a stále po cyklotrase č. 0077. Cyklotrasa vás 

povede kolem národní kulturní památky - hradiště Budeč. Budete 

pokračovat po cyklotrase č. 0077 a červené turistické značce, které vás 

dovedou do obce Zákolany. Zde se dáte vpravo, přejedete Zákolanský potok, 

podjedete železniční viadukt a za ním cca 70 m odbočíte vlevo na červenou 

turistickou značku přes železniční přejezd. Pokračujete po červené turistické 

značce až na hlavní silnici do Otvovic, kde přejedete vpravo přes železniční 

přejezd, za ním minete hned první a druhou odbočku vlevo a až třetí 

odbočkou vlevo budete stoupat stále po žluté, až se dostanete do obce 

Holubice. Když vjedete na hlavní silnici, nesmíte pokračovat po žluté 

značce, ale dáte se doprava a cca po 50 metrech přijedete k restauraci 

Holubička – kontrolnímu bodu KC5, kde vás po 35 km čeká zasloužený 

oběd. 
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4. úsek Holubice – Levý Hradec 11 km (KC5 – KC6) 

Po obědě se vracíte vlevo na hlavní silnici na žlutou turistickou značku. Na 

křižovatce v Holubicích odbočíte vpravo před rotundou narození panny Marie 

a dále pojedete rovně stále po žluté kolem obecního úřadu, po cca 500 

metrech odbočíte vlevo kolem požární zbrojnice a po cca 200m budete 

vpravo stoupat přes satelitní městečko a dále polní stezkou po žluté, kterou 

se dostanete až do obce Tursko na Čestmírovo náměstí. Přejedete 

křižovatku rovně a hned doprava do ulice Křížovnická na cyklotrasu č. 

0082, kterou pojedete až do Úholiček. Na T křižovatce v Úholičkách odbočíte 

vlevo do ulice K Podmoráni, kterou sjedete dolů až k Vltavě. Za viaduktem na 

nábřeží odbočíte vpravo a po 1 km přejedete železniční přejezd vpravo a 

napojíte se na zelenou značku. Ta vás povede vpravo do kopce a zakrátko 

vlevo po asfaltové pěšině s trubkovým zábradlím do ještě většího kopce 

(borci vyjedou, ostatní vytlačí) na náměstíčko. Odtud dále po zelené vlevo do 

ulice Levohradecké kolem "Medové kavárny" ke kostelu sv. Klimenta, kde je 

kontrolní bod KC6 – hradiště Levý Hradec.    
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5. úsek Levý Hradec - Baba 19 km (KC6 – KC7)   

Od kostela na Levém Hradci se vrátíte na náměstíčko, na něm odbočíte po 

zelené značce vlevo do ulice Levohradecká, pak opět vlevo do ulice Potoky 

(stále po zelené značce) a sjedete podél potoka. Pozor, v místě, kde končí 

asfalt, odbočíte po zelené značce vlevo stále podél potoka, který záhy 

přebrodíte, podjedete železniční trať a ocitnete se opět u Vltavy. Odbočíte  
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vpravo a pojedete podél Vltavy, kolem přívozu Klecánky, napojíte se na 

cyklotrasu 8100 a budete se jí dále držet. Po cca 450 m od přívozu 

podjedete trať a vystoupáte na frekventovanou ulici Nádražní. Po ní se dáte 

vlevo a po 250 metrech odbočíte vpravo do ulice Tiché údolí. (Před odbočkou 

je na levé straně podjezd k zámku Roztoky u Prahy).  

Po cyklotrase 8100 (z počátku také modrá turistická značka) pojedete kolem 

parkoviště Maxmilánka. Z Maxmiliánky pokračujete po cyklotrase 8100 

naučnou stezkou Roztocký háj – Tiché údolí (také modrá turistická 

značka) až na rozcestí Pod Alšovou vyhlídkou (těsně před prvním rybníkem 

po levé straně).  
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Kdo bude mít zájem, může vzít kolo na ramena a vystoupat na překrásnou 

vyhlídku nebo si zajet o cca 1 km dále do Únětic do místního pivovaru…. 

Ostatní na rozcestí zahnou vlevo (zde se opět vracíme na území Prahy ) 

na spojku cyklotras A18 – 8100 (také žlutá turistická značka). Dojedete do 

ul. Ke Kozím hřbetům a pokračujete již jen po cyklotrase A18 až na 

křižovatku s ul. Dvorská a Pod Rybníčkem, kde se dáte ostře vlevo do ul. 

Pod Rybníčkem a stále po cyklotrase A18 do ul. Suchdolská až na 

křižovatku s ulicemi Gagarinova a Na Rybářce, kde můžete zahnout doleva a 

zajet si cca 500 m na další z krásných vyhlídek na údolí Vltavy. Jinak 

pokračujete Suchdolskou ul., nyní již po cyklotrase A171, k hlavní silnici – 

ul. Kamýcká, kterou přejedete rovně a pokračujete Sídlištní ul. po cyklotrase 

A171, po 500m odbočíte vpravo kolem areálu České zemědělské 

univerzity a jejích demonstračních a pokusných polí, projedete 

zahrádkářskou kolonií až k ul. Štěpnice.  Zde zahnete vlevo a sjedete 

Lysolajským údolím až na křižovatku s ul. V Šáreckém údolí (musíte zahnout 

ostře vpravo). Ul. V Šáreckém údolí pojedete po cyklotrase A17 až 

k rozcestí Dolní Šárka (cca 1200m). Zahneme vlevo na červenou turistickou 

značku, která nás dovede až ke zřícenině Baba (tlačit kolo není žádná 

ostuda ), kde je další kontrolní bod KC 7 a krásný výhled na Prahu. Pod 

sebou uvidíte i Císařský ostrov s rozlehlou Ústřední čistírnou odpadních 

vod a také starou čistírnu odpadních vod.  
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6. úsek Baba – Masarykova kolej 3 km (KC7 – KC8) 

Do cíle zbývají cca 3 

km, pojedete po červené 

značce ul. Nad 

Paťankou, která 

několika schody 

navazuje na ul. 

Šáreckou. Po pravé 

ruce minete obchod 

Albert a pozor cca 

250m od Alberta musíte 

přes křižovatku rovně 

(vedlejší), a odtud již 

budete sjíždět stále 

Šáreckou ulicí až na 

téměř Evropskou třídu. 

Těsně před ní nutno 

sesednout z kola, přejít 

přechod vlevo do ulice 

Kolejní, objedete 

budovu kolejí a jste 

v cíli.  
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Úseky, které jste neprojeli….. 

2. úsek Divoká Šárka – Hostouň 21km (KC2 – KC3) 

Od kontrolního stanoviště přejedete přes světelnou křižovatku Evropskou ul. do 
Libocké ul., před viaduktem se dáte vpravo (objíždíte viadukt kvůli jednosměrce), 
následně vlevo, přes koleje a hned vpravo do Ruzyňské ul. Po cca 300m se dáte 
vlevo přes potok ke zděnému plotu a průchodem ve zdi vjedete do obory Hvězda. 
Zahnete vpravo a vystoupáte kteroukoli pěšinou k letohrádku Hvězda (uvidíte nad 
sebou). Od letohrádku se dáte pravou cestou až velkým dřevěným vratům, vyjedete 
z obory a pojedete po panelové cestě cyklotrasou 201 a tou dále do ul. Pozdeňská, 
Rozdělovská a Turnova. Dojedete na hlavní silnici ul. Bělohorská (s tramvajovou 
tratí), kterou přejedete rovně do ul. Čistovická. POZOR! křižovatka bez světelné 
signalizace, věnujte přejezdu zvýšenou opatrnost! Pojedete ul. Čistovickou, 
cyklotrasa 201 až na světelnou křižovatku, kterou přejedete rovně do ul. Žalanského 
a pojedete až k prodejně PENNY. U Penny odbočíte vpravo do ul. K Šancím a 
pojedete cyklotrasou A154  až do obce Hostivice. Zde se v ul. Sadová setkáte s 
cyklotrasou 201, a touto trasou projedete ulicemi Lipová, Fibichova, 28. října, Ke 
Stromečkům, rovně mezi ploty do lesa až k Litovickému rybníku. Na konci hráze se 
dáte vlevo po ul. Litovická a po cyklotrase 201 pokračujete stále rovně, přejedete 
koleje a po polní cestě se dostanete až na silnici. Zde se dáte vpravo a na křižovatce 
(cca po 150m) znovu doprava cyklotrasou 8100 do obce Jeneč. Na světelné 
křižovatce v Jenči pokračujete rovně po cyklotrase 8100, přejedete 2x koleje, na 
křižovatce se dáte doprava a přejedete po mostě dálnici. Za mostem rovně směr 
Houstouň. Přejedete koleje a hned po pravé straně je kontrolní bod KC3 - Hostouň. 
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3. úsek Hostouň – Okoř 15km (KC3 – KC4) 

Na kruhovém objezdu pokračujeme rovně na Hostouň. Hostouní jedeme po hlavní 
dolů okolo kostela. Za kostelem se dáme do leva. Na křižovatce T vpravo. 
Pokračujeme rovně směrem na obec Běloky. V obci Běloky se dáte vlevo, cca 150m 
pojedete po cyklotrase 0079, ale POZOR dále pojedete po zelené turistické značce 
do Makotřas, kde na křižovatce zahnete vlevo a pojedete až k rozcestí Lidice – 
hřbitov. Zde doporučujeme vydat se po zelené přímo přes Lidický památník až na 
frekventovanou křižovatku.  UPOZORNĚNÍ, chovejte se ohleduplně k pěší turistům, 
kterým je tato cesta určena především, nejlépe sesedněte z kola! (Alternativně 
můžete z rozcestí jet rovně ještě asi 500m, zahnout doprava, objet tím památník a 
dostat se až na křižovatku s komerčními občerstvovacími stánky Lidice - bus.) 
POZOR! frekventovaná silnice, věnujte přejezdu zvýšenou opatrnost, nejlépe pokud 

využijete blízký 
přechod pro 
chodce! Od 

křižovatky 
pokračujete po 
cyklotrase 0018 
do obce 
Buštěhrad, kde u 
hřbitova zahnete 
doprava směr 

Číčovice. 
Projedete Velké 
Číčovice (držíte se 
vlevo), v Malých 
Číčovicích se na 
křižovatce dáte 
vpravo a hned před 
mostem vlevo a po 
červené turistické 
značce dojedete až 
ke kontrolnímu 
bodu KC4 – Okoř. 

 

 


