
 

„ Od metra k Šeberáku“ – Start: Metro „C“ Háje (výstup z konce vlaku) v 17,00 – 19,00 h. 
v úterý 24.6.2014 - délka 7 km. 

 

Od startu přejdeme kolmo parkoviště autobusů k cestičce přes parčík, po červenobílém 
přechodu přejdeme rušnou Opatovskou ulici a pokračujeme jižním směrem do ul. Novomeského, 
přejdeme na její pravý chodník a tím se dostáváme na cyklostezku č. A21, která nás bude většinu 
dnešní cesty vést. Na konci ulice zatočíme vpravo do Jurkovičovy ul., po které jdeme asi 300 m, za 
posledním domem zahneme po cyklostezce šikmo vlevo a přijdeme k nástěnce naučné stezky. Od ní 
jdeme opět jižním směrem po naučné stezce šikmo do mírného svahu, po levé ruce začíná Miličovský 
les a naše cesta obloukem opět klesá podél lesa na rozcestí lesních cest.  

 

Po pravé ruce máme mezi stromy pěkné dětské hřiště a kousek od něho narazíme na kraji lesa 
na zelenou turistickou značku, podle které odbočíme vpravo na lesní cestu. Ta nás po chvíli dovede 
ke zdi, kterou necháme po levé ruce a jdeme podél ní, na konci zdi zahneme doleva a obloukem 
přijdeme do Miličovské ulice v Kateřinkách. Tam nás pozdraví bečením pár oveček za plotem. Na 
konci ulice opustíme zelenou značku – ta pokračuje vpravo, ale my jdeme vlevo na maličké 
Kateřinské náměstí, obklopené pěknými bytovkami - novostavbami. Zatočíme vpravo,  Remízkovou 
ulicí projdeme stále po cykl.stezce A21 mezi posledními domy a před námi je travnatý násyp. Po 
cestičce projdeme podchodem pod násypem i pod dálnicí a stále po A21 pokračujeme stezkou (snad 
uvidíme i pasoucí se koně) směrem k obci Šeberov.  

 

Na jejím okraji zatočíme vpravo do Žábovy ulice, potom vlevo opět do kratičké ulice 
Tauerovy, opět vlevo do ul. Vl. Hilské a vpravo ul. Novákovou na hlavní poměrně živou ulici 
K Hrnčířům, po které jdeme vlevo. Po 300 m se k nám zleva opět připojí cyklistická stezka a po ní 
zatočíme ještě před Kovářským rybníkem vpravo do ul. Musilovy. Jdeme po ní dál, před koncem 
ulice zahneme vlevo po cykl. stezce do krátké ul. Průškovy, opět vpravo asfaltkou V Ladech přes 
pole až k silnici Kunratická spojka.  

 

Tu opatrně po značeném přechodu překročíme a jdeme stejným směrem ke kraji keři porostlé 
plochy – jsme v Kunraticích, v ul. Nad Šeberákem. Touto ulicí (nebo souběžnou ul. V Chatách, která 
je blíž vodní ploše) pokračujeme až k zatáčce u okraje rybníka (v současné době vypuštěného), 
zatočíme vlevo na hráz Šeberáku, po pravé ruce zůstane parkoviště a zastávka autobusů (tu použijeme 
pro odjezd po návštěvě cíle). Po silnici u kraje rybníka pokračujeme vlevo, kde je vchod k příjemné 
restauraci Šeberák, kde je cíl naší cesty.  

Pro cestu domů můžeme použít autobus č. 193 (Budějovická, Vršovice) nebo 165 (Modřany, 
Zbraslav - Háje).  

 

 

Připravil KČT Praha Vyšehrad.  Kontakt:  kocova@volny.cz, tel. 732 148 076 
 ____________________________________________________________________________________ 
     Pochody „Prahou turistickou“ pro Vás připravují odbory KČT Praha. Chcete-li se stát členy KČT,    
 informujte se u pořadatelů pochodů, v sídle KČT Praha, Fügnerovo nám.3, Praha 2 nebo na www.kct.cz. 
 
 



 
 


