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VYHLÍDKY A ÚDOLÍ 

POTOKŮ JV OD PRAHY 
sobota 13. června 2020 

 
Sraz: V dostatečném předstihu před odjezdem vlaku v hale pardubického hlavního 
nádraží. 
 
Spojení tam:  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Trasy: 

Trasa 1: 19,5 km; stoupání 581 výšk. m.; klesání 590 výšk. m.:  Vrané nad 
Vltavou ŽST – po žluté na rozc. Vrané nad Vltavou (150 m) – rovně po červené a 
NS Zvolská Homole [1] (stoupáme prudce lesem, pod vysílačem a dráty vysokého 
napětí odbočíme vlevo a pokračujeme již jen po značení NS) (1,2 km) – po 600 m, 
kde uhýbá NS vpravo, my pokračujeme neznačeně rovně po hřebínku na vyhlídku 
Homole, poté se vrátíme po stejné cestě zpět na NS – pokračujeme dále po NS, poté 
se k nám připojí zprava červená značka a my jdeme vlevo po červené a NS na rozc. 
Ohrobská (3 km) – již jen po červené klesáme prudce serpentýnami do Jarovského 
údolí a pokračujeme přes rozcestí Jarov žst (5 km) na rozc. Károvské údolí (5,5 km) 
– vpravo po žluté Károvským údolím a poté vystoupáme na rozc. Hradiště (7,5 km) 
(500 m dále po žluté je hradiště Závist [2 ], informační cedule – v případě zájmu je 
možné tam odbočit a poté se vrátit po stejné cestě zpět) – sejdeme po modré do 
Břežanského údolí na rozc. Hálkův pomník (8,5 km) (zde se odděluje trasa číslo 
3) – vpravo po zelené Břežanským údolím, poté přeskočíme potok, přejdeme hlavní 
silnici a Točenskou roklí stoupáme na náměstí do obce Točná (10,5 km) – vlevo po 
žluté a NS Keltská stezka na rozc. Šance [3] (11,5 km), kolem Nickerleho vyhlídky, 
poté klesáme dolů k Vltavě a dojdeme na rozc. Zbraslav žst (14,5 km) (zde končí 
trasa číslo 2) – vpravo po červené přejdeme most přes Vltavu a dojdeme na rozc. 
Zbraslav náměstí [4]  (15,5 km) – pokračujeme dále po červené na vyhl. Karlův 
stánek, kolem kostela sv. Havla a kolem golfového hřiště dojdeme do Radotína [5] na 
Horymírovo nám. (19 km) – zde červená uhýbá vlevo Ježdíkovou ulicí, ale my jdeme 
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rovně – přejdeme po semaforech Výpadovou ulici a pokračujeme přímo ulicí Vrážskou 
až na nádraží Praha – Radotín (19,5 km), kde náš výlet končí 

Trasa 2: 15 km; stoupání 506 výšk.m.; klesání 521 výšk. m.: Sleduje popis trasy 
číslo 1 až na rozcestí Zbraslav žst, kde končí. 

Trasa 3: 9 km; stoupání 280 výšk. m.; klesání 296 výšk. m.: Sleduje popis trasy 
číslo 1 až na rozc. Hálkův pomník (8,5 km) – zde uhne vlevo a pokračuje dále po 
modré Břežanským údolím kolem minizoo a dojde na rozc. Zbraslav žst, kde končí.  

Spojení zpět: 

Pro trasu č. 1: Z nádraží Praha Radotín jezdí ve :21 a :51 osobní vlaky na hlavní 
nádraží (jízdní doba 21 minut)  

Po trasu číslo 2: Z nádraží Praha Zbraslav jedou v 10:38; 11:38; 12:08; 12:39; 
13:38; 14:38; 16:08 atd. osobní vlaky na hlavní nádraží (jízdní doba 29 minut) 

Pro obě trasy ze stanice Praha hl.n. Z hlavního nádraží jezdí vlaky na Pardubice 3x 
za hodinu: (jízdní doba kolem 1 hodiny) 

:23 expres (staví Libeň a Kolín) 

:44 mezinárodní vlak (EC, rj) – staví až v Pardubicích 

:57 rychlík (staví Libeň, Kolín, Přelouč) 

Mapy: zelená edice map KČT č. 36 – okolí Prahy západ 

Občerstvení: Neověřené ke konci tras na Zbraslavi či v Radotíně. Na trase mějte 
s sebou dostatek vlastního jídla a pití! 

Výlet připravil, vede a na Vaši účast se těší Luboš Ďatko! 😊 

723 366 096 (O2); lubos.datko@gmail.com 

Prosím případné zájemce, aby se mi nezávazně nahlásili před akcí na mail či 
telefon, abych si mohl udělat obrázek o předpokládaném počtu účastníků. Díky! 

 

Vlastivědně – poznávací text 

[1] Zvolská Homole – Skalnatý vrch Homole s přírodní rezervací Zvolská Homole 
tvoří pravý břeh Vltavy na katastru obce Zvole. Ze skály, která vyčnívá nad podkovou 
Vltavy je perfektní výhled nejen na obec Vrané, ale i na nejjižnější části Prahy. 
Přírodní rezervace o rozloze 47 ha představuje zbytky skalních stepí, lesostepí a 
teplomilných doubrav s mnoha významnými a chráněnými druhy rostlin a živočichů, 
zejména hmyzu. Územím přírodním rezervace prochází stejnojmenná naučná stezka. 
Úbočím Zvolské Homole je proražen 390 m dlouhý železniční Jarovský tunel na trati č. 
210 Praha – Čerčany/Dobříš  

[2] hradiště Závist – Je největší keltské oppidum nejen v Praze, ale v celých 
Čechách. Plošina nad řekou Vltavou byla osídlena již v době bronzové. V 6. století 
před naším letopočtem se zde usídlili první Keltové. Hradbu tvořily strmé sypané valy, 
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hradiště bylo rozdělené na 2 části rozdělené Břežanským údolím, a na jejich vrcholu 
byla palisáda. Spolu s protějším kopcem Šance vytvářely jeden ochranný štít. V 1. 
století našeho letopočtu bylo oppidum napadeno a obsazeno germánskými válečníky 
a v 7. století našeho letopočtu Slovany. Jako poslední důkaz o osídlení zdejšího 
hradiště je považováno slovanské pohřebiště z první poloviny 10. století. Oppidum 
bývalo významným obchodním, řemeslným a obranným střediskem Keltů. Při 
archeologickém průzkumu byly objeveny pozůstatky tkalcovského stavu, kovářské 
dílny a zbytky kuchyňské keramiky i skla.  

[3] hradiště Šance – Zdejší hradiště bylo vybudováno v sousedství keltského oppida 
Závist, na tehdejší dobu zcela netradiční, moderní stavební technikou, kdy valovitý 
násep z kamenů a zeminy tvořil hradbu místy až 25 m širokou a 8 m vysokou. Obrysy 
této hradby jsou viditelné do dnešních dnů, tedy po více jak 2000 letech.  

[4] Praha – Zbraslav – Osada nad soutokem Berounky s Vltavou prvně připomínána 
roku 1115. Královský lovecký hrádek s cisterciáckým klášterem Aula Regia (Královská 
síň) zničen husity, později předělán na cukrovar a poté na zámek. Využíván Národní 
galerií, vrácen rodině Bartoňů – Dobenínů. 

[5] Praha – Radotín – Původní zemedělská obec doložena roku 1292, nyní městská 
část Praha 16. Barokní kostel sv. Petra a Pavla postaven na místě starší gotické 
stavby. Nad severní částí vychází z Lochkovského tunelu přes 2 km dlouhý 
Radotínský most.  

 

Zvolská Homole                                             Károvské údolí 

 

Nickerleho vyhlídka nad Břežanským 
údolím, v popředí Zbraslav. 
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Mapka trasy 1 – pozn. – trasa 3 v bodě číslo 5 pokračuje po modré na žst Zbraslav (bod číslo 8), trasa 2 končí v bodě číslo 8 
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