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Nejvyšší místo v Horních Počernicích a obnovené přístupy. 

 

Terén s nejvyšším místem v k. ú. H. Počernic naleznete v poměrně izolované severozápadní 

části našeho katastrálního území – v lokalitě „U dubu“. Na místě mezi železnicí Praha 

Vysočany – HP, zářezem Silničního okruhu kolem Prahy, Vysočanskou radiálou a žel. tratí 

Praha – Satalice, najdete kdysi navezený, nyní volný travnatý terén se zajímavými výhledy na 

blízkou, či vzdálenější Prahu, kopce od Českého středohoří po Krkonoše.  

Donedávna udávanou nejvyšší nadmořskou výšku – 296 m. n. m jsem ještě ověřoval a nyní 

mi ji Kartografický úřad Praha upřesnil na 302,4 m. n. m. 

 

 

 

Zdejší návětrné plochy někteří z nás využívají na podzim např. na pouštění draků, na pikniky, 

na začátky s rogaly. Někoho zaujmou východy/západy slunce, nezvyklé pohledy na Horní 

Počernice, severovýchod Prahy, či klidné rozjímání. 

Pokud se sem vypravíte, chovejte se prosím, jako dosavadní návštěvníci ohleduplně ke 

zdejšímu prostředí - bez odpadků.  
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Pohled na Žižkovský vysílač 
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Málo známý pohled na zářez Pražského silničního okruhu, vlak na Čelákovice a Chvalský 

historický areál. 
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Pokud tam pojedete na kole, často je využívána nejkratší trasa Bystrou ulicí - 

https://mapy.cz/s/16qQp. Ulice Bystrá a následná odbočka na Satalice jsou však dopravně 

frekventované, proto se tam bezpečněji dostanete hlavně během víkendů, spíše dopoledne. 

(Tuto trasu rovněž využívají automobilisté, kteří potom parkují pod svahem, u mostu 

Vysočanské radiály). 

 

Od Počernic za hájkem u silnice odbočujete vlevo, zde ale pozor na neustále odkládané věci 

včetně možných střepů. 

Pokud příliš nespěcháte, doporučil bych Vám sice delší, ale o víkend klidnější trasu více 

zabíhající do Satalic - https://mapy.cz/s/16qIG,.  

 

Po průjezdu okrajem nového parku před Satalicemi přejedete silnici od H. Počernic a potom 

s důvěrou pokračujte zpočátku panelovou cestou. 

https://mapy.cz/s/16qQp
https://mapy.cz/s/16qIG
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…zanedlouho se dostanete do příjemného lesíka, na cestu uvolněnou již v loňském roce, kde 

pod Vámi v nedalekém umělém kaňonu budou projíždět vlaky mezi Prahou Vysočany – 

Satalicemi. Potom od Vysočanské rediály vystoupáte na „Piknikovou horu“.  

Nejsnazší cesta pěšky vede od MHD na Černém Mostě: https://mapy.cz/s/16Hdh.  

 

Od Černého Mostu nad NS Makro po cestičce projdete propustkem pod železnicí na Horní 

Počernice a stoupáte lesem vzhůru. 

https://mapy.cz/s/16Hdh


6 
 

vvv  

Od nedávného setkání pražských cyklokoordinátorů jsou zde v lese pod Vysočanskou radiálou 

po dlouhé době opět průchozí dvě cesty: https://mapy.cz/s/1Jy0f a  https://mapy.cz/s/1M81J . 

 

Pokud jdete podél trati na Satalice, ta je v zajímavém umělém kaňonu ve zdejších 

pískovcích.Na jeho okraji si však dejte pozor, nepouštějte tam děti samotné – okraje se 

rychle svažují a jsou sypké !! 

 

 Petr Uzel 

Cyklokoordinátor 

https://mapy.cz/s/1Jy0f
https://mapy.cz/s/1M81J

