
Pozvánka na jízdu po EV4  dne 20. září 2017 

Týden evropské mobility 

 

V uvedeném týdnu symbolicky projedou cyklistické skupiny pražský úsek mezinárodní 

cyklotrasy EuroVelo 4, procházející také Horními Počernicemi.  Daniel Mourek, republikový 

koordinátor těchto mezinárodních cyklotras, zahájí ve středu 20. září v 15 hodin u našeho 

vlakového nádraží jízdu do karlínských kasáren. Zájemci o projížďku a zajímavé informace 

jsou vítáni. Návrat do Počernic z Karlína je možný metrem nebo společně obdobnou trasou.  

Obdobnou vyjížďku si můžete dopřát již dne 19. září v západní části Prahy. 

Petr Uzel, cyklokoordinátor 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

Přikládám článek autorů akce: 

Cyklojízda podél EV4 na území Prahy 

 

Nevíte, jak začít jezdit v Praze na kole? Bojíte se provozu nebo přeplněným ulic plných 

chodců? Přesto rádi cestujete a občas chůzi vyměníte i za kolo? Pak jednou z možností je 

právě, pustit se do toho naplno a ideálně se zkušeným průvodcem, který brázdí ulice a přesto 

dbá na bezpečnost v provozu. Koordinátor dálkových cyklotras EuroVelo v ČR Daniel 

Mourek Vás Prahou ze sedla kola provede dokonale. Víte, že Prahou prochází nejen místí a 

regionální trasy, ale také dálkové cyklotrasy, po kterých můžete dojet třeba až 

k francouzskému či jaderskému pobřeží? Přidejte se na projížďku jednou z nich! EuroVelo 4 

vás dovede z Horních Počernic až do Radotína, budete se divit, že i jako znalí obyvatelé 

hlavního města Prahy máte ještě co objevovat. Rezervujete si datum 19. a 20. 9. v časném 

odpoledni od 15:00 do 18:00 a společně se zdatnými, nadšenými a ohleduplnými cyklisty 

vyrazte do pražských ulic na kole, třeba objevíte další dimenzi Vašeho okolí!  

Evropský týden mobility je v pražských ulicích již několik let poměrně dost nepřehlédnutelný. 

Doplní jej nejrůznější aktivity přes pěší, cyklistickou i sdílenou dopravu. A nesmí rozhodně 



chybět ani již osvědčená cyklojízda. Vloni několik cyklistů projíždělo dálkovou cyklotrasu 

Greenway Praha - Vídeň a letos se vydáme z východu na jihozápad napříč naším městem po 

dálkové cyklotrase EuroVelo 4 z Horních Počernic do Radotína. Magistrát hlavního města 

Prahy společně s Nadací Partnerství připravuje cyklojízdu, při níž poznáte okrajová místa 

Prahy, zcela známá i tipy, jak projet Prahu na kole tak, aby vás to příjemně naladilo a bavilo.  

Její celková délka v rámci území hlavní města je 38 km. Aby trasa byla příjemným zážitkem, 

na který budete ještě dlouho vzpomínat, rozdělili jsme ji do dvou částí a dvou dnů. Začátek 

trasy je plánovaný na úterý 19. 9. 2017 od 15:00 v její jihozápadní části v Radotínu u 

Dětského hřiště K Lázním a občerstvení Říční lázně. Z Radotína se vydáme podél Berounky 

k Lahovicím, podjedeme Lahovický most a podél Vltavy budeme mířit až k Barrandovskému 

mostu. Ukážeme vám, jak snadno se dá bezpečně na kole dostat na druhý břeh Vltavy po 

nejvytíženějším Barrandovském mostu a jak zajímavá trasa to je!  Na Praze 4 navštívíme 

mimo jiné komunitní zahradu, seznámíme se s unikátní Podolskou vodárnou a průjezd trasou 

zakončíme v prvním bike service pointu pro cyklisty v cyklodílně Bajkazyl na Náplavce. 

Celkem ujedeme 14 km a její průběh zjistíte zde: https://mapy.cz/s/1Sj9u.  

Ve středu 20. 9. pak dorazíme z Horních Počernic do Karlína. Tentokráte začneme na 

východě. Začátek trasy a místo setkání je na vlakovém nádraží v Horních Počernicích přesně 

v 15:00. Projedeme Černým Mostem, pro mnohé bude samotným zážitkem průjezd trasou po 

tubusu metra Černý Most. Přes Hloubětín a Pražský zlom se dostaneme na drážní stezku 

v bývalém areálu ČKD podél říčky Rokytka. Zelenou část Prahy jako je např. park Podviní si 

budeme užívat až na Libeňský ostrov. Přes Thomayerovy sady se dostaneme až k Vltavě, 

odkud pojedeme napříč Rohanským ostrovem do Karlína a naši jízdu zakončíme v  

Karlínských kasárnách. Ve středu najedeme společně 17 km, trasu můžete nastudovat zde:  

https://mapy.cz/s/1SjfR.  

Více informací o cyklotrase EuroVelo 4 – trase střední Evropou a dalších cyklotrasách 

EuroVelo v ČR i zahraničí na www.eurovelo.cz.  

 

Daniel Mourek, Adéla Nováková 

 

 

https://mapy.cz/s/1Sj9u
https://mapy.cz/s/1SjfR
http://www.eurovelo.cz/


Upřesněná pozvánka na dvě cyklojízdy 19. A 20.září 2017 podél 
evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 4 v Praze 

Víte, že Prahou se můžete svézt i po dvou evropských cyklotrasách EuroVelo 4 a 7, 
po kterých můžete dojet třeba až k francouzskému či jaderskému pobřeží? Vydejte 
se s námi z východu na jihozápad napříč naší metropolí po dálkové cyklotrase Euro 
Velo 4 z Horních Počernic do Radotína. Magistrát hlavního města Prahy společně s 
Nadací Partnerství pořádá cyklojízdu, při níž si projedete část této celoevropské trasy 
a poznáte i okrajová místa Prahy. Aby trasa 38 km dlouhá byla příjemným zážitkem, 
projedeme si ji po částech ve dvou dnech. Celkem měří cyklotrasa EuroVelo 4 v ČR 
na 918km, v Praze pak 38 km a je vyznačena logem EuroVelo 4. 

19.září – první díl cyklojízdy po EuroVelo 4 z Radotína na Prahu 4 a do 
komunitní cyklodílny Bajkazyl na Náplavce 

Přidejte se na cykloprojížďku 19.září mezi 15-18 hod po značené cyklotrase 
EuroVelo 4 – Trase střední Evropou z Radotína přírodnějšími partiemi A1 mezi 
Radotínem, Lahovicemi a Chuchlí na Prahu 5 a přes Barrandovský most na Prahu 4, 
kde Vás provede i starosta městské části, Petr Štěpánek, známý propagátor městské 
i dálkové cyklistiky. Cyklojízda na Praze 4 projede po trase A2 se zastavením na 
Praze 4 u komunitní zahrady či Podolské vodárny. Cyklojízda bude zakončena 
v komunitní cyklodílně a prvním  NON STOP SERVIS POINTu pro pražské 
cyklistyv Bajkazylu na Náplavce. Trasa je vhodná pro všechny typy kol. 

Program: 

 Sraz: 15 hod. před nádražím Praha – Radotín (možnost dojet vlakem ze st. 
Smíchovské nádr. 14:35-14:43) 

 Přesun z Radotína podél Berounky kolem koupaliště biotop Radotín přes 
Lahovice a Chuchli na Prahu 5 

 16 hod. občerstvovací zastávka v certifikovaném zařízení Cyklisté vítáni – 
občerstvení Na zámečku http://www.cyklistevitani.cz/Objekty/Na-
zamecku.aspx  

 16:30 zastávka hřiště na Mlejnku v Braníku, přesun ke komunitní zahradě 
v Braníku a poté v Podolí, zastavení u Podolské vodárny 

 cca 18 hod. - zakončení v komunitní cyklodílně a prvním  NON STOP SERVIS 
POINTu pro pražské cyklisty v Bajkazylu na Náplavce (www.bajkazyl.cz ). 

20. 9. pokračování cyklojízdy po EuroVelo 4 z Horních Počernic do Karlína  

O den později si ve stejnou dobu prohlédneme východní okraj Prahy 
s cyklokoordinátorem Prahy 20 a mimo jiné se podíváme do certifikovaného objektu 
Cyklisté vítáni rodinného hotelu Čertousy či zámku Chvaly. Projedete se po tubusu 
metra mezi stanicemi Černý most a Rajská zahrada a po unikátní drážní stezce 
podél Rokytky a dále po Rohanském ostrově do Karlína. Cyklojízda bude zakončena 
v komunitním prostoru Kasáren Karlín. Trasa je vhodná pro trekingová kola. 

 

http://www.cyklistevitani.cz/Objekty/Na-zamecku.aspx
http://www.cyklistevitani.cz/Objekty/Na-zamecku.aspx
http://www.bajkazyl.cz/


 Sraz: 15hod. před žel. nádr. Praha - Horní Počernice (Os vlak přijíždí od 
Prahy - Masarykovo nádr. 14:21-14:35),  

 Přesun na kole do Čertous, prohlídka zařízení „Cyklisté vítáni“ www.hotel-
certousy.cz  

 15:45 odjezd do Horních Počernic  

 16:15 prohlídka areálu a zámku Chvaly  

 16:30 projížďka po tubusu metra B Černý most - Rajská zahrada 

 16:30 - 18 hod.-  projížďka po A 26 do Hloubětína - PP Pražský zlom, 

Greenway Rokytka, Park Podviní, Thomayerovy sady, Rohanský ostrov 

 Cca 18 hod. zakončení cyklojízdy v objektu Kasárna 

Karlín(www.kasarnakarlin.cz ) 

Více informací na www.cistoustopou.cz a www.eurovelo.cz 

Každý účastník cyklojízdy obdrží novou mapu evropských cyklotras EuroVelo 
zdarma! 
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