9. Po zajímavých místech v nejbližším
okolí botanické zahrady
Počet zastavení:
9

Délka:
3 km

Čas potřebný na projití:
2 hod.

Kratší stezka náročnějším terénem pouze pro pěší s několika pěknými vyhlídkami
a dětským hřištěm. Stezka seznamuje se zachovalými částmi příměstského osídlení, zemědělskými usedlostmi, zbytky vinic, zahrad, sadů a pastvin, které jsou
součástí cenných chráněných území v působivé krajině trojské kotliny.
MHD:
Bus: 112, 236; zastávka Botanická zahrada Troja

Délka:
6,5 km

Počet zastavení:
16

Délka:
6,5 km

Čas potřebný na projití:
3 hod.

Delší, fyzicky nenáročná stezka převážně po rovině údolím potoka a mezi skalami,
místy lesem. Trasa vede přírodním parkem Dalejské – Prokopské údolí a nabízí procházku zvláště cennou částí pražské přírody s četnými nalezišti zkamenělin. Geologické a paleontologické zajímavosti jsou spojeny s cennými teplomilnými společenstvími
skalních stepí.
MHD:
Bus: 130, 174, 246, 266; zastávka Řeporyjské náměstí

14. Vinořský park – Satalická bažantnice

10. Povodím Botiče
Počet zastavení:
13

13. Údolím Dalejského potoka

Čas potřebný na projití:
3 hod.

Dlouhá stezka spojující pražský intravilán s příměstskou krajinou na jihovýchodě.
Trasu lze podle potřeby snadno zkrátit. Cestou podél Botiče kolem Hostivařské
přehrady seznamuje stezka s cennými částmi zachovalé přírody, pozůstatky pravěkého osídlení, geologií a geomorfologií a zdejší florou a faunou.
MHD:
Bus: 177; zastávka Toulcův dvůr

Počet zastavení:
9

Délka:
3,5 km

Čas potřebný na projití:
2 hod.

Kratší, fyzicky nenáročná a pestrá stezka rovinatým, místy někdy blátivým terénem
spojuje na severovýchodě Prahy Vinoř a Satalice. Trasa vede přírodní rezervací
Vinořský park do přírodní památky Bažantnice Satalice. Návštěvníky čekají studánky,
rybníky, pískovcové skály a útvary v pestré krajině po tisíciletí spoluutvářené člověkem.
MHD:
Bus: 185; zastávka Vinořský hřbitov

15. Barrandovské skály – Malá Chuchle
11. Prokopské údolí – Butovickým
hradištěm
Počet zastavení:
6

Délka:
2,5 km

Čas potřebný na projití:
1 hod.

Krátká, fyzicky nenáročná stezka po lesní nezpevněné cestě a po luční pěšině
nad skalami s krásnými výhledy do okolí v přírodní rezervaci Prokopské údolí.
Kromě pestré flory a fauny seznamuje s mimořádnými geologickými fenomény
a světoznámými nalezišti zkamenělých schránek mořských živočichů. Stezka informuje také o nejstarším osídlení této části Prahy datovaném kolem roku 4000
let př. n. l.
MHD:
Bus: 149; zastávka Sídliště Jinonice; 137; zastávka Butovická

12. Roztocký háj – Tiché údolí
Počet zastavení:
12

Délka:
7 km

Počet zastavení:
7

Délka:
2 km

Čas potřebný na projití:
1 hod.

Krátká stezka po rovinaté asfaltové cestě – cyklostezce mezi tratí a Barrandovskými
skalami. Lze si ji prodloužit volně navazující naučnou stezkou Chuchelský háj.
Stezka je zaměřená na geologickou minulost Prahy, významné geologické
profily a odkryvy v silurských a devonských vrstvách a paleontologické lokality
mezinárodního významu, například i s výskytem oblíbených trilobitů.
MHD:
Tram: 4, 5, 22; zastávka Hlubočepy

MHD:
Bus: 147, 160; zastávka Budovec; 107, 147; zastávka Kamýcká

Nový aktuální a podrobný
on-line průvodce
Nové
zážitky

Nové
vědomosti

Nové
objevy

Přejeme vám pěkný výlet a prosíme, abyste svojí ohleduplností
pomohli zachovat přírodní hodnoty, kulturní památky i vybavení
naučných stezek. Stezky často procházejí zvláště chráněnými územími, ve kterých platí některá omezení – respektujte tedy prosím
také tato pravidla uvedená na tabulích naučných stezek.

Praha je mezi evropskými hlavními městy unikátní rozmanitostí
své přírody a krajiny. Množství přírodního bohatství je na mnoha
místech propojeno s řadou historických a technických památek.

Vydala Agentura Koniklec, o. p. s., v roce 2018. Fotografie: Riana Cestrová.
Vydání letáku finančně podpořilo hlavní město Praha.

Pražské naučné stezky přinášejí kromě radosti z pobytu v přírodě
také možnost poznání a prožitku z genia loci působivých míst často na dohled od rušného centra.

Čas potřebný na projití:
4 hod.

Delší okružní stezka na severu Prahy vede rozmanitým terénem – zahrádkářskou
osadou, loukou, lesem, podél potoka a mezi skalami. Trasa je spjata se skalnatým
kaňonem Vltavy mezi Suchdolem a Roztoky. Tato místa jsou svědky geologické
minulosti související s tokem řeky, pravěkého osídlení Prahy, ale i nedávné historie v podobě několika legendárních mlýnů.

Pražské naučné
stezky

Náklad: 5000 ks

Na www.prazskestezky.cz se můžete seznámit se všemi potřebnými informacemi o jednotlivých stezkách, s věrným obrazem
jednotlivých zastavení i řadou doplňujících informací.

1. Chuchelský háj
Počet zastavení:
14

Délka:
6 km

3. Keltská naučná stezka
Čas potřebný na projití:
2–3 hod.

Počet zastavení:
11

Obsahově pestrá stezka atraktivní pro děti. Po cestě jsou dvě dětská hřiště, vyhlídka,
altánky a zookoutek. Trasa vedoucí po žluté značce prochází místy historické těžby
a zpracování vápenců a připomíná geologickou minulost i nedávnou historii Prahy.
Světliny v přírodní rezervaci Chuchelský háj jsou domovem nebývalého množství
vzácných rostlin.
MHD:
Tram: 12, 14, 20; Bus: 120, 128; zastávka Hlubočepy

Délka:
3 km

5. Milíčovský les

Čas potřebný na projití:
2 hod.

Kratší stezka s pěknými výhledy nabízí procházku rozlehlým keltským hradištěm nad
Břežanským údolím v jižní části města. Kromě keltské historie dokumentované archeologickými nálezy seznamuje stezka s florou a faunou tohoto lesnatého území
mezi Točnou a Zbraslaví.
MHD:
Bus: 111, 329; zastávka Dubeč

Počet zastavení:
9

Délka:
4,8 km

Čas potřebný na projití:
2 hod.

Středně dlouhá okružní stezka rovinatým terénem vede většinou po asfaltových
nebo širokých štěrkových cestách s lavičkami, altánky a dětskými hřišti. Trasa
prochází přírodním parkem Botič – Milíčov. V komplexu lesů a rybníků na Milíčovském potoce na jihovýchodním okraji Prahy se nachází soubor zastavení
o příměstské kulturní krajině a přírodě v PP Milíčovský les a rybníky.
MHD:
Bus: 136, 213; zastávka Metodějova; 363; zastávka Kateřinky

4. Klánovický les
2. Dubeč – Uhříněves
Počet zastavení:
15

Délka:
5,5 km

Počet zastavení:
17

Čas potřebný na projití:
2–3 hod.

Středně dlouhá fyzicky nenáročná stezka vede rovinatým terénem po asfaltce a po
místy blátivých pěšinách kolem rybníků, lomů, po louce i lesem. Trasa prochází
příměstskou krajinou přírodního parku Říčanka s pozůstatky pravěkého osídlení,
rybníky, lomy a oborou. Pestrá historie původně samostatných obcí se prolíná s přírodním dědictvím zachovaným v kulturní krajině.

Délka:
12,5 km

Čas potřebný na projití:
4–5 hod.

Dlouhá okružní stezka, kterou je ale snadné si zkrátit, se prolíná s dalšími stezkami. Vede rovinatým terénem většinou po nezpevněných cestách. Stezka provází
oblíbeným rozlehlým lesním komplexem na východním okraji Prahy. Lesní porost
složený z doubrav a habřin střídaných smrkem, modřínem a borovicí je domovem
rozmanité fauny a návštěvníky zaujme i pestrá historie zdejších míst. Na trase je
dětské sportoviště.
MHD:
Bus: 221, 303, 212, 343; zastávka Nádraží Klánovice-sever;
vlak PID: zastávka Praha-Klánovice

MHD:
Bus: 111, 329; zastávka Dubeč

6. Modřanská rokle
Počet zastavení:
7

Délka:
3,5 km

Čas potřebný na projití:
2 hod.

Kratší fyzicky nenáročná stezka rovinatým terénem prochází po asfaltové cestě
lesnatým údolím Libušského potoka, které vytváří oázu uprostřed husté zástavby
a je tradičním cílem krátkých výletů. Všestranný obsah je věnován živé přírodě,
ekologii a geologii a je doplněn zábavně-vzdělávacími prvky.
MHD:
Tram: 3, 17, 21; Bus: 117, 150, 165, 190; zastávka Poliklinika Modřany

14
12

7. Mýto
9

Počet zastavení:
6

4
8

Délka:
2,5 km

Čas potřebný na projití:
1 hod.

Krátká a nenáročná stezka vede rovinatým terénem většinou po lesních a lučních
cestách a pěšinách, které mohou být místy podmáčené. Trasa prochází přírodním parkem Rokytka a přírodní rezervací Mýto. Potok meandruje mezi loukami
a úbočími listnatého lesa. Tato místa jsou domovem četné flory a fauny, dokonce
i ledňáčka říčního.
MHD:
Bus: 227; zastávka Hájová
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8. Obora Hvězda
Počet zastavení:
17

Délka:
4 km

Čas potřebný na projití:
4 hod.

Středně dlouhá stezka prochází pestrým nenáročným terénem – lesem, kolem
rybníku, mokřadu, louky, potůčku i skály a samozřejmě kolem letohrádku Hvězda. Obora v jeho okolí je dnes lesoparkem hojně navštěvovaným pro rekreaci
a odpočinek. Roztroušená zastavení přinášejí podrobný výklad o místní historii,
věnují se lesu v oboře a lesním společenstvům, živé i neživé přírodě a také například zajímavostem o vodě a myslivosti.
MHD:
Tram: 12, 25, 32; Bus: 164, 168, 174, 180, 184, 191, 260; zastávka Vypich

