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Běchovická cyklostezka. 

 

Dne 28. května 2018 byla otevřena II. etapa cyklostezky (červená barva) č. A440 od Běchovic 

po hranice k. ú. Běchovic/H. Počernic, po tzv. Petrův ohyb - https://mapy.cz/s/2Gs3k. 

Příprava její III. části do H. Počernic pokračuje. 

 

 

 

V místech stávajícího dokončení cyklostezky prochází modrá turistická značka KČT, (na 

horním snímku), je zde cyklostezka č. A441, ale jsou zde i další neznačené cesty s různou 

kvalitou přitom dlouhodobě poměrně vysokou frekvencí chodců, běžců, cyklistů, pejskařů i 

jezdců na koních.  

 

Vlastní cyklostezka je zdařilá, od frekventované silnice je oddělena zeleným pásem, je 

vybavena 2 odpočívadly, odpadkovými koši, informacemi, novým stromořadím. Zlepšila zde 

podmínky pro volnočasový pohyb, pro přechod běchovické silnice v Petrově ohybu, pro 

orientaci zde přibyly směrovky.  

 

Všeobecně zde respektujte, že toto území má odpovídající stupně ochrany 

svých přírodních hodnot, že se většinou jedná o soukromé pozemky                   

– díky!! 

 

https://mapy.cz/s/2Gs3k
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1. Z Horních Počernic se na doposud zrealizovanou část 

cyklostezky č. 440 dostanete po běchovické silnici. Ta ale rozhodně není bezpečná 

pro každého, také přejezd na cyklostezku v Petrově ohybu není jednoduchý.  

 

 

Nájezd na cyklostezku č. 440 na silnici od HP. Pokud je silnice volná můžete ukázat a přímo 

zabočit na cyklostezku. Pokud jsou na silnici auta, je rozumnější najet dle šipek na odstavnou 

plochu vpravo, zde zastavit, až se vozovka bezpečně uvolní - se dostat na cyklostezku.                                                                                                                                

Nelitujte zde času pro své bezpečí. 
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Proto je často využíván přístup na novou cyklostezku po některé z bočních cest od 

Xaverovského háje (hájovny) - https://mapy.cz/s/2GNoL, také - https://mapy.cz/s/2GNpt  

nebo od Klánovického lesa mimo silnici - . https://mapy.cz/s/2GNrz , případně občas pěšími 

využívanou cestou přes Xaverovský potok - https://mapy.cz/s/2GNsF.   

Po cyklostezce č. A440 potom dobře dojedete do Běchovic, můžete po ní pokračovat do 

Uhříněvsi, na Říčansko. 

2.Pokud návštěvníci jedou po realizované části cyklostezky č. 440 

od Běchovic                   

 

- mohou cca již v její polovině výhodně odbočit vpravo na Klánovický les, nebo 

později vlevo na Xaverovský háj.  

 

Do Klánovického lesa odbočují vpravo za odpočívadlem, po asfaltové silnici k firmě Asko 

spol. s.r.o. - https://mapy.cz/s/2Grbd. Zpočátku jedou po asfaltu, vzápětí po pestré polní cestě, 

která se zlepší až po příjezdu do Klánovického lesa. Návštěvníci ji vyhledávají jako klidnou 

trasu na Nové Dvory.     

 

Po asfaltce pokračující před Vámi do zeleně, se dostanete do Klánovického lesa.  

 

Do Xaverovského háje odbočují vlevo již u PORR Obalovny, když přejdou po přechodu pro 

pěší v otevřeném terénu běchovickou silnici, zahnou na lesní cestu (nyní zrekonstruovanou 

štěpkou) a po stabilní lesní cestě se dostanou např. na xaverovskou Hájenku - 

https://mapy.cz/s/2GNoL
https://mapy.cz/s/2GNpt
https://mapy.cz/s/2GNrz
https://mapy.cz/s/2GNsF
https://mapy.cz/s/2Grbd


4 
 

https://mapy.cz/s/2GrhO. Oproti dojetí až na konec cyklostezky zde bezpečněji přechází 

běchovickou silnici a také lesní cesta je zde kvalitnější. 

 

Od zprovoznění II. etapy cyklostezky se návštěvníci rychle učí využívat spojení obou nových 

cest - https://mapy.cz/s/2GrFw, kterým se dostávají  sice klikatou, ale klidnou a přes silnici 

jistější cestou od Černého Mostu (sídliště, metro) a z vnitřní Prahy do Klánovického lesa. 

- pokud dojedou návštěvníci až na dosavadní konec cyklostezky č. 440 od Běchovic 

a chtějí pokračovat jinam, tak se pohybují následovně:  

 

- vlevo do Xaverovského háje  

- vpravo do Klánovického lesa,  

-  dále ve směru na Horní Počernice,  

 

-  
-  

-  

Na dosavadním konci asfaltované cyklostezky je živo, i přes zlepšení si zde dávejte velký 

pozor. 

 

https://mapy.cz/s/2GrhO
https://mapy.cz/s/2GrFw
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Schema stávajících cest na dosavadním konci asfaltové cyklostezky.  
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Pokud odbočí vlevo do Xaverovského háje - https://mapy.cz/s/2GnoT, je nutno dát si pozor 

na prvních 200 metrech, kde je poměrně úzká cesta zarostlá zelení, později s výmoly a 

kořeny. Zanedlouho však najedou na velmi příjemnou lesní cestu až po Xaverovskou hájovnu, 

kde se setkají s cyklostezkou č. 258 (Dolní – Horní Počernice přes Svépravice), nebo mohou 

pokračovat ve směru cyklostezky č. 441 na Chvaly, případně k Černému Mostu včetně jeho 

metra.  

 

 

 

Počátek cesty do Xaverovského háje je dost úzký. 

 

 

https://mapy.cz/s/2GnoT
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Z xaverovské hájovny se stává důležitá volnočasová křižovatka.  

Pokud odbočí vpravo do Klánovického lesa - https://mapy.cz/s/2GpZ5, tak každého čeká 

opět prvních 200 m složité cesty, potom již síť místních cest – např. přímá cesta do jednoho 

z center Klánovického lesa – Nové Dvory. Zajímavá je např. severní cesta - 

https://mapy.cz/s/2GqW8.  

 

Takový je začátek využívané odbočky na Klánovický les (za keřem je dobře umístěné 

odpočívadlo) 

https://mapy.cz/s/2GpZ5
https://mapy.cz/s/2GqW8
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Která je zanedlouho, nakrátko, vhodná pro přátele singltreku. 

Pokud pokračují na Horní Počernice mohou si dle ukazatele najet na běchovickou silnici - 

https://mapy.cz/s/2GnmU, ale pozor vozovka není po Xaverov kvalitní zvláště při okrajích a 

frekvence dopravy včetně autobusů je zde značná i o víkendech. 

 

 

Stávající konec cyklostezky 

 

https://mapy.cz/s/2GnmU
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Někteří nechtějí mít s nebezpečnou silnicí nic společného, po silnici však doposud vede 

modrá turistická značka. Proto zde zejména chodci překračují Xaverovský potok a na 

prošlapané cestě pokračují dále po louce, západně od xaverovského areálu Big Boxu 

https://mapy.cz/s/2GpUT  

 

Vyšlapaná cesta přes Xaverovský potok 

 

Pokud nespěcháte, je spíše cyklisty využívanou možností trasa - https://mapy.cz/s/2GpWw, 

kdy po potížích na prvních 200 m, ale po bezproblémovém překonání Xaverovského potoka 

využívají dále již lepší lesní cesty.   

Pokud máte zájem, tak přijeďte na komentovanou prohlídku uvedeného prostoru, která 

začíná dne 14. srpna v 17 hodin u vrátnice xaverovského areálu big Boxu.  

https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/archiv-tiskovych-prohlaseni  

Petr Uzel, cyklokoordinátor 

https://mapy.cz/s/2GpUT
https://mapy.cz/s/2GpWw
https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/archiv-tiskovych-prohlaseni

