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Nejnižší místo v H. Počernicích. 

Do úvodu této sezóny vám nabízím jeden nenáročný cyklistický výlet na trase, která je většinou bez 

aut. Můžete jej klidně podniknout i s vašimi dětmi, vnoučaty.  

Jeho prvním orientačním místem je svépravická kaplička od které sjedete Dobrošovskou ulicí na 

cyklostezku č. 258, po ní do Xaverovského háje, okolo hájovny, nad Pražským silničním okruhem a 

potom začnete prudce klesat. Jeďte však pomalu, zanedlouho spatříte po pravé straně kovová 

vchodová vrata, ta bývají zavřená, ale můžete si je otevřít/zavřít a pokračovat již v areálu Golf 

(www.grcm.cz.) po asfaltové cestě vyhrazené pro cyklisty a pěší.  

.  

 

 

Vchodová vrata pro cyklisty 

Schéma takové cesty je následující: https://mapy.cz/s/zawq. 

U vchodu do areálu jste upozorněni, že jste zde na svoji zodpovědnost. Uvnitř areálu je např. dobré 

vědět, že pokud golfista volá „FÓR“ není to vtip, ale netrefil ránu, jak chtěl a dává najevo 

ohrožení někoho v dáli, cyklisté však mívají helmy atd.  

 

http://www.grcm.cz/
https://mapy.cz/s/zawq


 2 

 

 



 3 

 

Značení pro pěší a cyklisty v areálu 

Doprostřed golfového areálu rovněž můžete přijet po silnici od Svépravic na Dolní Počernice 

(https://mapy.cz/s/zafa ), ale pozor, některá auta zde jezdí svižně a silnice není v nejlepší 

kondici. Lepší podmínky si někteří z Vás dělají při návratu do Počernic, když využívají 

asfaltový chodníku podél této silnice ze strany lesa, kde málokdy někdo chodí, potom lesní 

cestu (https://mapy.cz/s/zaom) a uvedené silnici se tak vyhýbají.   

V golfovém areálu zblízka uvidíte opravdový golf, můžete si jej zde i vyzkoušet, stejně jako místní 

sociální zařízení, či občerstvení. Přejedete si zde opravdový Černý most nad silnicí od nás do Dolních 

Počernic.  

https://mapy.cz/s/zafa
https://mapy.cz/s/zaom
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Pohled z nadjezdu Černý most v areálu na Horní Počernice   

 

 
 

Pohled z Černého mostu v areálu na nedaleké sídliště Černý Most. 
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Ke konci trasy v areálu zatím chybí asfalt, ale i tak se zde budete cítit jako doma – nejdříve přejedete  

Svépravický potok tekoucí od Xaverovských rybníků, abyste na severu golfového areálu dojeli 

k potoku Chvalka, který pramení pod Chvalským zámkem. 

V nadmořské výšce pouhých 227 m. n. m. zde budete na nejnižším místě na katastru H. Počernic. 

Odtud je téměř 70 výškových metrů na nejvyšší místo v H. Počernicích, kam se vypravíme někdy 

příště.  

 

 

 

Vodní nádrž na Chvalce v závěru areálu, kde ještě nejsou dokončeny cesty ani přemostění.  

Návrat doporučuji nejlépe stejnou cestou, Xaverovským hájem, nebo po silnici od Dolních Počernic 

spíše než přes sídliště Černý Most. 

 

Petr Uzel 

Cyklokoordinátor 


