
 

 

 

 

Vítáme Vás na pochodu ZIMNÍ PRAHOU    

(Kobylisy – Ládví – Dolní Chabry – Čimické údolí - Kobylisy, 13,5/ 5 km) 

 

 Od startu u metra Ládví se vydáme kolem KD a stavební ohrady, za Kooperativou projdeme 

průchodem a za ním šikmo vpravo k rybníčku, který necháme po levé ruce. Mineme psí loučku a za ní 

vlevo podél paneláku v ul. Famfulíkova. Na konci paneláku vpravo po chodníku kolem rampy do garáží 

dojdeme na hlavní Žernoseckou ul. Dáme se vpravo kolem sportovišť a dojdeme k přechodu, kde 

přejdeme a o 10 m vpravo pokračujeme cestou do ul. Kubíkova a skoro na konci šikmo vpravo ul. 

Modřínová. Na křižovatce s ul. Javorová vlevo a znovu vlevo po panelech a po zelené tur. značené trase 

(TZT) stoupáme na hřbet Ládví. Stočíme se vlevo kolem býv. rybníčku a dětského hřiště. Pokračujeme po 

zelené TZT na vrchol Ládví 359 m n.m. [3 km]. 

    KONTROLA: jak daleko je po zelené TZT do Troje k ZOO?  

 

Pokračujeme dále na rozcestí zelené, modré a žluté TZT „Ďáblický háj“, kde se trasy dělí: 

KOČÁRKOVÁ TRASA (5 km): 

Pochodníci s kočárky či malými dětmi pokračují rovně a na konci vlevo kolem benzinové pumpy Robin 

Oil a tramvajové smyčky do cíle (viz konec popisu). 

ZÁKLADNÍ TRASA (13,5 km): 

Jdeme vpravo krajem lesa, na konci vlevo mezi ploty projdeme pod el.vedením a na konci plotu vpravo ul. 

U Větrolamu. Na konci pokračujeme větrolamem a vyjdeme na ul. Spořická, kterou přejdeme a 

pokračujeme vlevo (po chodníku). Za podjezdem (POZOR úzký chodník) vyjdeme vpravo po schodech a 

jdeme doleva ul. Dvorní. Na konci sejdeme po schodech k Hořejšímu rybníku a jdeme doprava podél 

rybníka ul. Krbická, na konci vlevo dojdeme k románskému kostelíku Stětí sv. Jana Křtitele ze 12.stol.  

    KONTROLA: Jaký noční autobus sem zajíždí?    

 

Kolem zastávek bus na Bíleneckém nám. stále dolů a u konečné BUS 162 se držíme vlevo ul. K Draháni 

do Drahanské rokle [6 km]. Míjíme Šnečí farmu a retenční nádrž ČOV a pokračujeme dále údolím 

kolem barokního Drahanského mlýna (z r. 1676). Procházíme chatovou osadou, na jejím konci stojí dřevěný 

altán a před ním jde šikmo vlevo vzhůru neznačená vozová cesta. Tou vyjdeme nahoru, (napravo cca 1 km 

se nachází bývalé slovanské hradiště Zámky a ostroh s krásnými výhledy na údolí Vltavy). Pokračujeme 

rovně, před námi se otevřou výhledy zejm. na statek Bohnické léčebny a v dolíku vlevo stále po modré 

TZT do Čimického údolí kolem rybníčku lidově zvaného „Koztoprďák“.  

    KONTROLA: Na mapách z jakého roku je již zakreslen?  

  

Projdeme celým údolím, před Čimickým ryb. [10 km] vlevo a znovu vlevo po modré TZT, mineme 

kapličku sv. Jana Nepomuckého a kolem trafostanice dojdeme na ul. Čimická. Tu přejdeme po přechodu a 

pokračujeme ul. Na Průhonu a třetí odbočkou vpravo za TJ Sokol Čimice ul. Do Údolí. Opatrně přejdeme 

ul. K Ládví, zprava kolem zábradlí a stále rovně sídlištěm. Oranžový dům před námi čp. 361/18 také zprava, 

kolem objektu Pražské teplárenské (čp.878/25), přejdeme ul. Na Hranicích a pokračujeme kolem kontejnerů 

k budově č. 2 Domova seniorů, který obcházíme zleva. Na konci projdeme rovně pěšinou do ul. Pod 

Čimickým hájem a dáme se vlevo do Čimic. háje. Jdeme stále rovně podél jeho okraje, dojdeme až 

k rybníčku Dotek s povalovým chodníkem a hned za ním šikmo vpravo dojdeme na zelenou TZT, po ní 

vlevo a kolem psího cvičiště ke Kobyliské vozovně, kde můžeme naše putování ukončit. 

 

 

Trasu pro Vás připravil KČT, odbor Kobylisy. 
 


