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Abstrakt 

 

Název:  Mapa pro MTB v jihozápadním okolí Prahy 

 

Zpracoval:  Ing. Jiří Mátl  

 

Vedoucí práce:  PaedDr. Jiří Šafránek, Ph.D. 

 

Cíle:  Cílem práce bylo zhodnocení možností pro MTB cyklistiku 

v jihozápadním okolí Prahy. Možnosti, kde se smí jezdit, 

využitelnost stávajících značených tras, vytvoření mapy s 

vytipovanými lokalitami, jejich zhodnocení a vytvoření mapy s 

okružní trasou a dvěma přejezdy ve sledované oblasti. 

 

Metody:  Získání informací o možnostech terénní cyklistiky v jihozápadním 

okolí Prahy bylo provedeno pomocí rešerše dostupných zdrojů a 

vlastním terénním průzkumem. 

 

Výsledky:  Výsledkem práce jsou mapy s lokalitami a trasami a jejich 

uživatelským popisem pro MTB. 

 

Klíčová slova:  MTB, trasy, Praha jihozápad. 

 

 

 

 

  



 
 

 

Abstract 

 

Title:             The Map for MTB in the southwest area of Prague  

 

Author:   Ing. Jiří Mátl  

 

Thesis Supervisor:   PaedDr. Jiří Šafránek, Ph.D. 

 

Objectives:  The aim of this work is to find out options for mountain biking in 

the southwest area of Prague. Opportunities, which is possible 

ride a bike, usability existing marked trails, create a map with 

particular selected locations, their evaluation and create another  

map with a circular route with two crossings in that area. 

 

Methods:  In our thesis we used to get information about options of 

mountain biking in the southwest area of Prague which was done 

using research from available sources and proper field research. 

 

Results:       The aim of the thesis is maps with areas and routes with their user 

description for MTB. 

 

Keywords:  MTB, Trail, Southwest of Prague. 
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1 ÚVOD 

 

V dnešní době, kdy si mnoho lidí od psychické zátěže v práci chce aktivně 

odpočinout například v sedlé svého horského kola (MTB), je dobré vědět, kam na něj ve 

svém okolí vyrazit. Asi málokdo se po práci sebere a pojede si zajezdit na pořádné traily 

například na Singtrek pod Smrkem. Většině lidí musí stačit jen to, co mají ve svém 

blízkém okolí, a kam právě po práci na hodinku, dvě či tři stihnou dojet. V Praze je 

výhoda, že zde funguje velmi dobře hromadná doprava, která přepravuje i kola. A díky 

tomu jsme schopni se rychle a bezpečně přiblížit k některé vhodné lokalitě.  

Jihozápadní část Prahy jsem si vybral, protože je z mého bydliště nejlépe dostupná. 

Chtěl bych tedy zjistit co tato oblast pro MTB cyklistiku, ideálně v pojetí podobném 

jízdě po singltreku, nabízí. Bude tedy nutné zjistit, jak je to s legálností jízdy na MTB 

v přírodě, tedy, kde všude se na MTB jezdit smí. Dále bych chtěl prozkoumat 

informační zdroje, zdali je tato oblast z pohledu vhodnosti pro MTB popsána a jeli 

možné někde nalézt doporučené lokality a trasy. V poslední řadě bych chtěl sám při 

terénním průzkumu zhodnotit vybrané lokality a trasy a přispět k rozvoji MTB 

cyklistiky v jihozápadním okolí Prahy. 
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2 ÚKOLY A CÍLE PRÁCE 

 

Úkoly: 

- zjištění, kde se smí legálně na MTB jezdit 

- vytipování a zhodnocení vhodných lokalit pro MTB v jihozápadním okolí Prahy 

- navržení okružní trasy a dvou přejezdů ve sledované oblasti. 

Cíle: 

- vytvoření mapy s vytipovanými lokalita, a jejich hodnocení 

- vytvoření mapy s okružní trasou a dvěma přejezdy ve sledované oblasti. 

 

Pro sledování bude využito poznatků z teoretické části této práce, především to, kde 

se na MTB vůbec jezdit smí, tak abychom neporušovali zákon. Následovat bude rešerše 

stávajících zdrojů s doporučovanými lokalitami a trasami pro MTB. A jako poslední 

bude probíhat terénní průzkum. Jelikož se jedná o celkem velké území a s ohledem na 

hledání především „hravých“ lesních cestiček a pěšin, budou ve sledované oblasti 

vybrány určité lokality. Ty budou následně a zhodnoceny, jsou-li vhodné pro jízdu na 

MTB i s přihlédnutím na další návštěvníky těchto lokalit. Celou oblastí povedou dva 

výše uvedené přejezdy. Jejich trasa povede přibližně od severu na jih a od východu na 

západ.  
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3 METODY PRÁCE 

3.1 Popis sledované oblasti 

Zvolená oblast se nachází v jihozápadním okolí Prahy. Jedná se o prostor, který je 

vymezený částí trasy metra linky B na severovýchodě, dálnicí D5 na severozápadě a 

tokem Berounky a Vltavy na jihu (Obrázek č. 1). Z Prahy je tedy celá oblast přístupná 

buď přímo na kole (např. po cyklotrase A1) nebo také metrem a vlakem. Jedná se o 

právě zmíněnou trasu metra linky B a dále vlakové tratě 171 kopírující tok Berounky a 

Vltavy a tratě 122 a 173, jež částečně kopírují dálnici D5. Na tomto území se nachází 

větší část Chráněné krajinné oblasti (dále jen CHKO) Český kras a další maloplošná 

chráněná území. 

Obrázek č. 1: Mapa sledované oblasti (Seznam.cz, a.s., cit. 2016-12-11). 

 

3.2 Rešerše a terénní průzkum 

Podle Hendla (cit. 2016-12-14) je dobrý přehled a rozbor literatury významnou 

pomocí v celém průběhu práce na zkoumaném úkolu. To obnáší vyhledání 

dokumentů, knih, časopisů, jejich výběr a vyhodnocení s cílem zachytit stav 

současných poznatků o dané oblasti. 
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Kapitola teoretická východiska práce bude vycházet z rozboru literatury. 

V praktické části bude shrnut současný stav sledované oblasti taktéž z 

rozboru dostupných zdrojů, týkajících se této problematiky. 

 Při hodnocení jednotlivých lokalit budou hlavním prostředkem záznamu popisné 

terénní poznámky. Jedná se o jednu z metod získávání dat kvalitativního výzkumu 

(Hendl, 2008). Poznámky budu dělat buď přímo při terénním průzkumu do připravené 

mapy, nebo co nejdříve po jeho skončení. Záznam bude obsahovat především popis 

druhu a kvality cest a možná nebezpečí. 
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4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

4.1 MTB cyklistika 

Horská cyklistika, terénní cyklistika, „bajkování“, „bikování“, MTB cyklistika – 

těmito všemi názvy se označuje jízda na horském kole v terénu mimo asfaltové cesty 

(Terénní cyklistika, cit. 2016-12-05). 

Haymann (2009) popisuje vášeň pro sólovou jízdu na horském kole: „Čím je cesta 

užší, tím lépe. Jezdec na uzoučkých stezkách vnímá rychlost mnohem intenzivněji. 

Všechny jeho smysly jsou nastraženy – řítí se nekompromisně vpřed.“ 

4.1.1 Požadavky pro MTB cyklistiku 

Česká mountainbiková asociace (ČeMBA)1 rozděluje cyklisty do tří skupin – 

dopravní cyklisté, cykloturisté a terénní cyklisté. Pro terénní cyklisty uvádí tyto 

požadavky: 

1. „Cílem přesunu není dostat se z místa na místo, ale radost z pohybu v přírodním 

prostředí. 

2. Požadavek na vizuálně a pohybově pestré přírodní stezky a cesty. 

3. Kombinace aktivního pohybu spojená s atraktivním přírodním prostředím, 

zajímavými místy a výhledy. 

4. Trasa vedena je především za účelem požitku z jízdy, měla by však propojovat 

zajímavé lokality. 

5. Profil trasy může plně využít všech možností krajiny. 

6. Povrch vždy přírodě blízký, pestré a členité vedení stezky a různé varianty obtížnosti 

cest, podobně jako u sjezdového lyžování. 

7. Požadavek na stravovací a další doprovodné služby ve výchozích bodech a 

přirozených místech odpočinku.“  

(Hermová, Slavík, cit. 2016-12-05) 

 

 

 
                                                 
 

1 ČeMBA - nezisková organizace, která sdružuje vyznavače jízdy na horských kolech všech 
výkonnostních skupin a disciplín, která se snaží hájit práva a zájmy terénních cyklistů a přinášet lepší 
podmínky pro terénní cyklistiku v České republice. 
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Kvasnička (cit. 2016-12-06) uvádí, že dnešní MTB cyklistika by měla být hravá. 

Nejlepším terénem jsou lesní cesty, které jsou pestré v několika ohledech: 

1.   „Vedou cyklisty od jednoho pěkného místa k jinému pěknému místu.  

2.   Cesty se vlní do stran, nahoru a dolů, a tím vzniká určitý rytmus.  

3.   Jízda po nich nespočívá pouze ve šlapání. Cyklisté kolo ovládají celým svým tělem. 

Cesty jsou pohybově pestré a vedou k radosti z jízdy.“ 

 

4.1.2 Horské kolo – MTB a jeho rozdělení 

Horské kolo neboli MTB, „bajk“, „bejk“ a mnoho dalších názvů označuje jízdní kolo 

stavěné hlavně pro jízdu mimo zpevněné cesty.  

Horské kolo, je kolo, jehož stavba a geometrie je přizpůsobena pro jízdu v terénu 

(Neuman a kol., 2000). 

Jízda na kole při rekreačním použití nám přináší zábavu, odpočinek a znovu nabytí 

psychických a fyzických sil. (Slepičková, 2000.) 

Podle Haymanna (2009) je horské kolo víc než dopravní prostředek, je to symbol 

svobody, během kterého si již po prvních několika šlápnutích do pedálů venku na polní 

cestě vyčistíte hlavu, stres a všední starosti se rozplynou. Jízda na kole dává pocit 

svobody, můžete jet, kam chcete. 

Nyní již víme, co si pod pojmem MTB máme představovat. Jelikož i v terénu chce 

každý něco jiného, jsou i různé druhy horských kol.  

Některá dělení horských kol: 

a) podle konstrukce rámu: 

• pevné kolo – kolo bez odpružení, dnes se používá hlavně pro trial, a do 

skateparků – dirt-jump, street 

• s odpruženou vidlicí (hardtail) – dnes nejpoužívanější a nejdostupnější druh 

MTB 

• celoodpružené kolo (full) – oproti předchozím dvěma kolům je pohodlnější a 

jeho cena i hmotnost je vyšší 
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b) podle velikosti kol: 

• 26“ – dříve byl pouze tento rozměr, v dnešní době se kola s tímto rozměrem 

vyznačují lepší ovladatelností v techničtějších pasážích 

• 27,5“ – dnes na vzestupu, jedná se kompromis mezi velikostmi 26“ a 29“ 

• 29“ – dnes oblíbený rozměr kol, toto kolo se vyznačuje větší rychlostí 

v netechnických pasážích a lepé přejíždí nerovnosti 

 

c) podle použití (zde je rozhodující především velikost zdvihu odpružení a 

robustnost konstrukce): 

• cross country 

• maraton 

• trail 

• allmountain 

• enduro 

• freeride 

• downhill 

• dirt-jump/street 

• trial  

(Výběr kola, cit. 2016-12-5)

 

4.1.3 Kodex terénního cyklisty 

Díky tomu, že je MTB cyklistika provozována zejména v  terénu a na přírodních, 

často lidskou rukou neupravovaných trasách, vzniklo několik obecně platných pravidel, 

které byly shrnuty v tzv. Kodexu terénního cyklisty. 

ČeMBA v Kodexu terénního cyklisty (cit. 2016-12-5) shrnuje několik doporučení jak 

se chovat na kole v přírodě, tak aby se terénní cyklisté nedostávali do konfliktu 

s dalšími uživateli přírody: 

1. „Jezdi pouze po povolených cestách. 

2. Nezanechávej stopy. 

3. Ovládej své kolo. 

4. Dávej přednost ostatním. 

5. Buď ohleduplný ke zvířatům, rostlinám a majetku. 

6. Jednej s rozmyslem. 

7. Zpomal, usměj se, pozdrav, jsi vyslancem našeho sportu!“  

(Kodex terénního cyklisty, cit. 2016-12-05) 
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Kodex terénního cyklisty by měl mít každý cyklista nejen na paměti, ale i se podle 

něho řádně chovat. Díky iniciativám a aktivitám cyklistických klubů, které ho rozšiřují 

a dnes již i uvádějí na svých internetových stránkách (například: www.ccchomutov.) se 

dostává do obecně platného podvědomí. Jeho grafická, komiksově zpracovaná podoba 

je uvedena v příloze č. 1.  

 

4.2 Kde smíme na MTB jezdit 

Pokud chceme jezdit na MTB ve sledované oblasti legálně, je potřeba zjistit, kde se 

vůbec v přírodě na MTB jezdit smí. Ve sledované oblasti se nachází CHKO Český kras 

a několik maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ). Nejdůležitější 

dokumenty pro odpověď na tuto otázku jsou zákon o ochraně přírody a krajiny a lesní 

zákon. Dále je nutné nahlédnout do vyhlášek a nařízení vlády týkajících se konkrétních 

maloplošných zvláště chráněných území. Legální horskou cyklistikou se také 

v některých kapitolách zabývají například práce Zakouřila (2007) Právní problematika 

organizování vybraných sportovních aktivit v lesním prostředí, Bílka (2012) Vliv jízdy 

na kole na životní prostředí, Kadlece (2011) Singltrek. 

4.2.1 Zákony  

Lesní zákon 

V lesním zákoně (289/1995 Sb.) ze dne 3. listopadu 1995 jsou v § 20 zákazy 

některých činností, kde podle odstavce 1 je v lesích zakázáno: 

a) rušit klid a ticho, 

b) provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět 

oplocení a jiné objekty, 

j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo 

na saních. 

A dále jsou v § 53, odstavci 1 uvedeny přestupky, kterých se dopustí ten, kdo v rámci 

obecného užívání lesa v lese: 

a) ruší klid a ticho, 
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j) jezdí mimo cesty a vyznačené trasy na kole, na koni, na lyžích a na saních, 

m) bez povolení, popřípadě bez ohlášení provádí terénní úpravy nebo jiné stavby 

(například chodníky, oplocení), pokud nejde o přestupek podle zvláštních 

předpisů, 

r) odhazuje odpady nebo odpadky, 

s) kouří. 

Staněk (1996) uvádí, že les mimo jiné plní funkci rekreační, kam se řadí také jízda na 

kole. Aby nedocházelo k poškození nebo narušení povrchu půdy, poškození lesních 

porostů (zejména nárostu nebo kultur nebo kořenových náběhů dospělých stromů apod.) 

je zakázáno jezdit mimo lesní cesty nebo vyznačené trasy (§ 53, odst. 1, písmeno j). 

Z toho tedy vyplývá, že na lesních cestách nebo vyznačených trasách se jezdit smí. 

Lesními cestami se v tomto případě rozumí cesty katastrované i nekatastrované, 

zpevněné i nezpevněné, svážnice, zřetelné přibližovací linky apod., na kterých při jízdě 

na kole nemůže dojít k poškození lesního porostu ani půdního povrchu, nebo alespoň ne 

způsobem, který by způsobil horší následek než např. přibližování dřeva. Vyznačenými 

trasami se v této souvislosti rozumí např. stezky značené turistickými značkami nebo 

trasy vyznačené pro jízdu na horských kolech vlastníkem lesa nebo jiným subjektem se 

souhlasem vlastníka lesa. 

 

Zákon o ochraně přírody a krajiny 

V zákoně o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) ze dne 19. února 1992 jsou 

definovány jednotlivé kategorie chráněných území, se kterými se v terénu běžně 

setkáváme. Jsou zde také bližší podmínky jejich ochrany. Taktéž je zde vymezeno 

právo přístupu do krajiny a případné omezení vstupu z důvodu ochrany přírody. 

Kategorie zvláště chráněných území dle zákona o ochraně přírody a krajiny dle § 14, 

odstavce (2) jsou: 

a) národní parky (NP) 

b) chráněné krajinné oblasti (CHKO)   

- rekreační využití je povoleno, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty 

- bližší ochranné podmínky vyhlašuje vláda republiky nařízením 

c) národní přírodní rezervace (NPR)   



18 
 

 

- je vyhlášena orgánem ochrany přírody, který přitom také stanoví 

jejich bližší ochranné podmínky 

- na celém území národních přírodních rezervací je zakázáno 

d) vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem 

orgánu ochrany přírody 

f) jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa 

vyhrazená orgánem ochrany přírody  

d) přírodní rezervace (PR)  

- je vyhlášena orgánem ochrany přírody, který přitom také stanoví 

jejich bližší ochranné podmínky  

e) národní přírodní památky (NPP)  

- je vyhlášena orgánem ochrany přírody, který přitom také stanoví 

jejich bližší ochranné podmínky  

- poškozování NPP je zakázáno  

f) přírodní památky (PP)  

- je vyhlášena orgánem ochrany přírody, který přitom také stanoví 

jejich bližší ochranné podmínky  

- poškozování PP je zakázáno  

A dále je v § 12 definován přírodní park (PřP). 

V dalších zdrojích Územní ochrana (cit. 2016-12-05) nebo Zvláště chráněná území 

(cit. 2016-12-05) jsou zvláště chráněná území rozdělena na: 

• velkoplošná chráněná území – NP, CHKO 

• maloplošná chráněná území – NPR, PR, NPP, PP 

V § 63 pojednávajícím o přístupu do krajiny je uvedeno právo každého na volný 

průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, 

pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na 

ochranu osobnosti či sousedských práv. Je přitom povinen respektovat jiné oprávněné 

zájmy vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy. Tato práva se 

však nevztahují na zastavěné či stavební pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, 

chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat. Orná půda, louky a pastviny 

jsou z oprávnění vyloučeny v době, kdy může dojít k poškození porostů či půdy nebo 
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při pastvě dobytka. Při oplocování či ohrazování těchto pozemků, musí být zajištěno 

technickými nebo jinými opatřeními možnost jejich volného průchodu na vhodném 

místě pozemku. 

Podle § 64 je možné se v terénu setkat s omezením či zákazem vstupu na území, kde 

hrozí poškozování území v národních přírodních rezervacích, národních přírodních 

památkách a v první zóně chráněných krajinných oblastí, zejména nadměrnou 

návštěvností. Tyto omezení či zákazy musí být řádně vyznačeny na všech přístupových 

cestách. 

4.2.2 Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území evropského významu. Na základě 

směrnice o ptácích (2009/147/ES) jsou vyhlašovány ptačí oblasti (PO) za účelem 

ochrany ptáků.  Podle směrnice o stanovištích evropsky významné lokality (92/43/EHS) 

jsou vyhlašovány evropsky významné lokality (EVL) za účelem ochrany přírodních 

stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Dohromady ptačí oblasti a 

evropsky významné lokality tvoří soustavu chráněných území Natura 2000 (Co je 

natura, 2006). 

PO a EVL vyhlašuje vláda svými nařízeními. Z definice zákona 114/1992 se nejedná 

o zvláště chráněná území (ZCHÚ), nejsou zde tedy žádné zákazy, ale mohou zde být 

stanoveny činnosti vyžadující souhlas orgánu ochrany přírody (Zakouřil, 2007). 

4.2.3 Zvláště chráněná území a přírodní parky ve sledované oblasti 

Na území sledované oblasti se nachází část velkoplošného zvláště chráněného území 

(CHKO Český kras) a 33 maloplošných zvláště chráněných území o rozloze více než 

2 294 ha, z toho: 

• 1 národní přírodní rezervace 

• 6 přírodních rezervací 

• 8 národních přírodních památek 

• 18 přírodních památek 

Dále 2 přírodní parky a 8 evropsky významných lokalit. 



20 
 

 

Kompletní seznam zvláště chráněných území a přírodních parků je k nalezení 

v příloze č. 2, kde je u každého území uveden rok vyhlášení, název zřizovací 

dokumentu, rozloha a ochranné pásmo. V příloze č. 2 také najdeme seznam všech 

evropsky významných lokalit s jejich rozlohou. 

Jízda na MTB mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany 

přírody je zakázána v NPR Karlštejn. Dále by mohl být vydán zákaz vstupu v 

jednotlivých NPP a I. zóně CHKO Český kras, pokud by je příslušný orgán ochrany 

přírody vydal. V době zpracování této práce žádný zákaz vydán nebyl. 

 

4.3 Vliv MTB cyklistiky na přírodu a porovnání s dalšími typy 

turistiky 

4.3.1 Eroze turistických cest 

Cessford (1995) uvádí čtyři hlavní fyzikální dopady rekreační MTB cyklistiky na 

povrch cest: 

• zvýšená eroze 
• vznik rozbahněných úseků  
• vznik více paralelních tras 
• vznik nových tras na exponovaných místech. 

Hlavním činitelem narušujícím povrch cest je vodní eroze. Samotná přítomnost cest 

urychluje povrchový odtok z území. Mezi faktory ovlivňující erozní proces je klima, 

geologické podloží a také poloha cesty na svahu (tzn. zaříznutí do svahu) (Duchoňová, 

2007). 

Při jízdě na kole dochází k fyzickému kontaktu pláště a cesty. Zvláště za mokra, na 

nezpevněném povrchu či při špatném brzdění, může dojít ke smyku kola a rozvolnění 

půdního povrchu. Horské kolo také zanechává na určitých površích vyjeté stopy. Tyto 

lineární kanály přispívají k soustředění povrchového odtoku vody, čímž dochází k 

zvyšování množství tekoucí vody, a tedy i k její vyšší erozní energii, což může vést až k 

rozvoji stružkové eroze (Duchoňová, 2007). 

Duchoňová (2007) dále uvádí, že podle publikovaných výzkumů degradace již 

jednou utvořených cest se objevuje bez ohledu na aktuální využití a negativní jevy na 
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cestách se objevují spíše jako výsledek přírodních podmínek než v závislosti na využití 

cesty. Z toho vyplývá, že pro minimalizaci dopadů je rozhodující správná lokalizace a 

konstrukce cesty. Jako řešení doporučuje budování jednosměrných cest, tzv. singltreků, 

jenž mají přírodní povahu a jsou ekologicky udržitelné.  

Singltrek 

Singltrek je cesta, jejíž konstrukce podporuje odvod vody. Ve směru jízdy cesta často 

mění směr a sklon, což zabraňuje tomu, aby stékající voda nabrala rychlost a tedy 

způsobovala erozi (Duchoňová, 2007). 

4.3.2 Porovnání MTB cyklistiky s dalšími typy turistiky 

Bílek (2012) ve své práci uvádí několik studií, které řešili dopady MTB cyklistiky na 

přírodní prostředí v porovnání s dalšími druhy turistky. Zde uvedu několik výsledů: 

a) Crockett a Christopher (1986) sledovali změny způsobené opakovaným 

průjezdem kola. Šířka stezky se v některých zkušebních úsecích zvětšila a v 

jiných zmenšila. Množství uvolněné zeminy v jednotlivých úsecích se také lišilo. 

Na většině úseků Crockett zpozoroval pouze minimální viditelné změny. 

b) Wilson a Seney (1994) porovnávali vliv pěších turistů, koní, motocyklistů a 

horských kol na horské stezky. Nenašli statisticky průkazné rozdíly mezi účinky 

jízdy na kole a chůze. Nejvyšší erozi stezek způsobovali koně, značnou erozi 

způsobovaly i terénní motocykly při jízdě z kopce po zvlhčené cestě. Došli mimo 

jiné k závěru: „Koně a pěší turisté (kopyta a chodidla) odebírají více sedimentu 

než kola (motocykly a horská kola) na přivlhčených stezkách, koně odebírají více 

sedimentu i na suchých stezkách". Wilson a Seney zdůraznili, že srážky způsobují 

erozi i bez přispění lidského provozu na stezkách. Tento faktor podle nich dokáže 

podstatně převážit vliv jakékoli formy přesunu. Z čehož vyplívá, že správná 

metodika navrhování stezek a jejich stavba a údržba jsou pro omezování eroze 

daleko efektivnější, než restrikce konkrétních forem přesunu. 

c) Thurston a Reader (2001) porovnávali vliv pěších turistů a horských na 

poškození vegetace. Výsledky studie shrnuly ve třech základních zjištěních:  

1) Vliv na vegetaci a půdu se zvyšoval s intenzitou cyklistického i pěšího 

provozu.  
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2) Rozdíl vlivu cyklisty a chůze, které byli naměřené, nejsou statisticky 

významné.  

3) Účinky obou aktivit se projevovaly pouze do vzdálenosti 30 cm od centra 

stezky.  

Rozdíly vlivu cyklistiky a chůze nejsou významné. 

d) Chiu a Kriwoken (2003) porovnávali vliv pěších turistů a horských kol na erozi 

cest. Nebyl zjištěn žádný statisticky průkazný rozdíl mezi opotřebením 

způsobeným těmito dvěma skupinami uživatelů. Zjistili ovšem u cyklistů 

podstatný vliv způsobený jízdou smykem a také vyšší opotřebení u obou skupin 

za vlhka. 

e) Duchoňová (2006) porovnávala vliv pěších turistů a horských kol na erozi cest. 

Nebyl zjištěn výrazně větší vliv cyklistů na erozi cest. Horská kola mají svá 

specifika. Ta se projevují zvláště na sklonitých úsecích a vyplývají z mechanismu 

působení kola. 

f) Marion a Wimpey (2006) sepsaly ucelený přehled dopadu jízdy terénních 

cyklistů na životní prostředí. Dle této práce není žádný důvod terénním cyklistům 

zakazovat vjezd na přírodní stezky. Vliv terénní cyklistiky, stejně jako všech 

ostatních forem rekreační aktivity, na vegetaci, půdu, vodní zdroje a divokou zvěř 

jsou měřitelné, ale při správném řízení horské cyklistiky je její vliv na přírodní 

prostředí minimální. 

AOPK ČR (2008) hodnotí mimo jiné vliv cykloturistiky na ochranu přírody a krajiny 

v CHKO Český kras. Mezi negativními vlivy uvádí konflikty cykloturistiky s pěší 

turistikou na naučných stezkách a turistických stezkách v MZCHÚ, a tím snižování 

kvality prožitku návštěvníků. Jako pozitivní uvádí spíše doporučení, že dobře 

připravené cyklotrasy a cyklostezky umožňují směřovat cyklisty tam, kde neškodí 

přírodě a neohrožují ostatní uživatele. Dále ještě dodává, že: „na některých místech 

dochází k vjíždění cyklistů na pěší turistické trasy, z hlediska ochrany přírody však pro 

jízdu na kole vyloženě nevhodných – např. na pěšinu podél Bubovických vodopádů.“ 
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4.4 Stávající trasy vhodné pro MTB  

4.4.1 Turistické trasy KČT 

Klub českých turistů (KČT) ve sledované oblasti udržuje přibližně 120 km 

značených turistických tras. Jejich seznam najdeme v tabulce č. 1. 

V CHKO Český kras vedou značené turistické cesty při okraji či v blízkosti většiny 

MZCHÚ a přes území NPR Karlštejn. Vedení většiny stezek se dlouhodobě nemění. V 

NPR jejich trasy nenarušují nejcitlivější přírodní lokality, ale přesto jsou vedené kolem 

návštěvnicky atraktivních míst (AOPK ČR, 2008). 

Zn. Začátek Konec Délka Poznámky 

 
BARRANDOV geologická JINONICE (metro) 6 km  

 
Hlubočepy (tram) ŘEPORYJE (bus) 8 km  

 
Hlubočepy (tram)   VELKÁ CHUCHLE (bus) 5,5 km  

 
VELKÁ CHUCHLE (bus) HOLYNĚ (žst) 4 km  

 
SLIVENEC CHOTEČ 9 km  

 
STODŮLKY, metro KULIVÁ HORA (rozc.) 11 km  

 
RADOTÍN BEROUN (žst) 29 km  

 
ČERNOŠICE (žst) LODĚNICE (žst, odb.) 17 km  

 
ČERNOŠICE (žst) DUB SEDMI BRATŘÍ 11,5 m  

 
VONOKLASY DOBŘICHOVICE (žst) 4,5 km  

 
VONOKLASY TŘEBOTOV 3,5 km  

 
HLÁSNÁ TŘEBAŇ KARLŠTEJN (žst) 3,5 km  

 
DUB SEDMI BRATŘÍ MOŘINA 5 km  

 
KUBRYCHTOVA BOUDA SRBSKO (žst) 2,5 km  

 
SRBSKO (žst) DUB NA HERINKÁCH 8,5 km  

 
BOUBOVÁ LODĚNICE (žst, odb.) 4,5 km  

Tabulka č. 1: Seznam značených turistických tras ve sledované oblasti (KČT, 2016) 
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KČT má ve sledované oblasti také vyznačené cyklotrasy, jež vedou po silnicích nebo 

zpevněných cyklostezkách, lze je tedy využít pro přiblížení k jednotlivým lokalitám. 

Ale bez většího prožitku z jízdy na MTB.  

 

Bezpečnost na turistických značených trasách 

KČT řeší bezpečnost pěších turistů, lyžařů a cykloturistů na společných trasách. 

Nabádá k dodržování určitých pravidel tak, aby se ani jedna skupina turistů necítila 

ohrožena, což je ostatně shrnuto i v Kodexu pro společné užívání turistických tras. 

Z tohoto dokumentu níže uvádím dva kodexy. Další, týkající se lyžařů není pro tuto 

práci potřebný a poslední, týkající se cyklistů je uveden výše v kapitole 4.1.3. 

 

Společný kodex všech turistů 

1. „Základním pravidlem je ohleduplnost k ostatním uživatelům cest i k přírodě. 

2. Mysli na to, že při kolizi jsme všichni zranitelní. 

3. Při nasazených sluchátkách hůře vnímáš zvuky z okolí, buď proto ostražitější. 

4. Pro zastávky a odpočinek zvol místo mimo cestu. 

5. Své odpadky odnes s sebou. 

6. Chraň značení tras, upozorni na jejich závady. 

7. Do přírody vyrážíme všichni relaxovat a nikoli se hádat a rozčilovat.“ 

(Nováček, 2015) 

 

Kodex pěšího turisty 

1. „Na společných cestách nechej projíždějícím cyklistům volný pruh k projetí. 

2. Při chůzi sleduj provoz před sebou i za sebou a upozorni ostatní ve skupině na 

průjezd cyklistů nebo lyžařů. 

3. Dej cyklistovi nebo lyžaři signál, že o něm víš. 

4. Nevstupuj do lyžařské stopy. 

5. Hlídej své děti a psy, aby nevběhli náhle cyklistovi pod kolo či do lyžařské 

stopy.“ 

(Nováček, 2015) 
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4.4.2 MTB trasy z jiných zdrojů 

Většina cykloturistických průvodců na svých stránkách uvádí trasy vedené 

povětšinou po zpevněných cestách a hlavně po silnicích nižší třídy. Několik MTB tras 

lze ale pro sledovanou oblast v literatuře nalézt. 

Turek a kol. (2007) uvádí dvě trasy vedené převážně po pěších turistických trasách 

značených KČT. Jedná se o trasy „Terénem na kole z metropole na Křivoklát“ a 

„Okruh Českým krasem v terénu.“ 

 Další možnosti, kam se také na horském kole vydat jihozápadním směrem od Prahy 

popisuje také Halada (2003) v prvním výletu v knize Na kole křížem krážem po 

Čechách „Výlet na Karlštejn.“ 

 

4.5 Veřejná doprava pro usnadněný přístup do sledované oblasti 

K přiblížení se s kolem k zajímavějším místům sledované oblasti z centra Prahy lze 

využít veřejnou dopravu. V největší míře lze využít prostředky pražské integrované 

dopravy. V Praze je umožněna přeprava kol v metru, ve vlacích a na vybraných úsecích 

tramvajových linek (kromě odpoledních špiček). V příloze č. 4 nalezneme mapu 

dopravních prostředků, které lze k přepravě kol na území Hlavního města Prahy využít. 

Metro 

V metru lze přepravovat kola dle podmínek přepravce (PID, cit. 2016-12-06). 

Zastávky, které lze využít k nástupu nebo ukončení vyjížďky (Obrázek č. 2): 

• Smíchovské 

nádraží 

• Radlická 

• Jinonice 

• Nové 

Butovice 

• Hůrka 

• Lužiny 

• Luka 

• Stodůlky 

• Zličín 

 
Obrázek č. 2: Část trasy metra linky A (Metro Praha, cit. 2016). 
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Tramvaj 

V tramvaji mohou být jízdní kola přepravována pouze ve vybraných úsecích ve 

směru z centra, mimo odpolední špičky pracovních dnů (14:00-19:00). Pro sledovanou 

oblast se jedná pouze o úsek Smíchovské nádraží > Hlubočepy > Sídliště Barrandov 

(PID, cit. 2016-12-06). Jedná se o zastávky:  

• Smíchovské nádraží 

• ČSAD Smíchov 

• Lihovar 

• Zlíchov 

• Hlubočepy 

• Geologická 

• K Barrandovu 

• Chaplinovo náměstí 

• Poliklinika Barrandov 

• Sídliště Barrandov 

 

Vlak 

Nejvíce využitelný prostředek veřejné dopravy, kdy tratě 122, 171 a 173 v podstatě 

celou sledovanou oblast ohraničují (viz příloha č. 5). Lze se tedy s jejich pomocí 

přiblížit k požadované lokalitě, případně se z vyjížďky vlakem vrátit (PID, cit. 2016-12-

06). Jedná se o linky: 

Linka S7 – trať 171 

• Praha-Smíchov 

• Praha-Velká Chuchle 

• Praha-Radotín 

• Černošice 

• Černošice-Mokropsy 

• Všenory 

• Dobřichovice 

• Řevnice 

• Zadní Třebaň 

• Karlštejn 

• Srbsko 

• Beroun 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

Linka S6 – trať 173 

• Praha-Smíchov 

• Praha-Hlubočepy 

• Praha-Holyně 

• Praha-Řeporyje 

• Zbuzany 

• Jinočany 

• Rudná u Prahy 

• Rudná, zast. 

• Nučice 

• Nučice zastávka 

• Loděnice 

• Vráž u Berouna 

• Beroun-Závodí 

• Beroun 

 

Linka S65 – trať 122 

• Praha-Smíchov Na Knížecí 

• Praha-Žvahov 

• Praha-Jinonice 

• Praha-Cibulka 

• Praha-Stodůlky 

• Praha-Zličín 

 

Na linkách S6 (motorové jednotky) a S7 (elektrické jednotky) je rozšířená přeprava 

kol, na lince S65 (motorové jednotky) je základní přeprava kol (České dráhy, a.s., 

2010). 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

V první části této kapitoly budou shrnuty informace z dostupných zdrojů, tedy 

informace o některých doporučených terénech a trasách. Druhá část se bude zabývat 

vlastním terénním průzkumem. 

5.1 Doporučené terény a trasy a jejich hodnocení 

V dnešní době, kdy se téměř vše dá nalézt na internetu, existuje mnoho stránek, 

blogů a diskuzí, kde lze najít informace o nejlepších terénech pro MTB v okolí Prahy. 

Zde uvedu některé, pro sledovanou oblast nejvhodnější, zdroje informací, tj. lokalit a 

tras pro MTB. 

Cykloserver.cz 

Stránky, kde je možné nalézt mnoho MTB tras, ale většina z nich je bez 

podrobnějšího popisu. Kvalita zveřejněných tras se odvíjí od přístupu jednotlivých 

uživatelů, kteří je sem vkládají. Trasy zde lze zobrazit na podrobné mapě – Cykloatlas 

on-line. V těchto mapových podkladech najdeme značené a doporučené cyklotrasy. 

Cyklotrasy jsou zde také rozděleny podle povrchu: 

- zpevněný povrch  

- nezpevněný povrch za sucha dobře sjízdný  

- náročný povrch (MTB)  

V legendě nalezneme další užitečné značky jako jednosměrný úsek, nesjízdný úsek, 

nebezpečné místo a další. Díky těmto podrobnostem se dnes jedná o nejpodrobnější 

mapy s cyklotrasami. 

Outfanatic.com 

Tyto stránky se zabývají především outdoorem v Praze. Jejich součástí je také 

interaktivní outdoor mapa Prahy, kde lze nalézt lokality a trasy pro MTB. U některých 

z nich najdeme také jejich podrobný popis. Opět kvalita popisu a trasy je závislá na 

uživateli, který ji na stránky vložil. 

Doporučené lokality pro MTB: 

1.   Centrální park – Areál Polis. 13 – nedaleko stanice metra Hůrka nalezneme 

fourcrossovou a bikrosovou trať. 350 m dlouhá fourcrossová trať začínající 

sedmdesát metrů dlouhou startovní rovinkou, následovanou čtyři obrovskými 
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klopenými zatáčkami, dropem a záludnou neklopenou předposlední zatáčkou, 

která následuje po velmi rychlém úseku (Polis.Media, cit. 2016-12-11). 

Dnes je celý areál v dosti neudržovaném stavu, zarostlý, na fourcross 

nepoužitelný, ale úzká stezka se zde pro jedno kolo najde. 

2.   Prokopské a Dalejské údolí – jedna z nejkrásnějších pražských přírodních 

oblastí. Je zde mnoho možných MTB tras. Kromě pěkné přírody zde můžeme 

nalézt spoustu zajímavostí, jako jsou opuštěné tunely, staré lomy, nádherné 

skalní jezírko, jeskyně a další.  

Bikepark Prokopák – dvě dráhy, kde si přijdou na své jak začátečníci, tak 

pokročilí „bikeři“, kteří mají rádi skoky.  

3.   Chuchelský háj – „pro cyklisty je zajímavý jak příjemným prostředím bez 

velkého návalu lidí, tak i slušně velkým převýšením a prudkými terénními 

výjezdy“ (Chuchelský háj, cit. 2016-12-11). 

4.   Radotínské údolí – Zadní Kopanina - krásná oblast se svými prudkými 

výběhy, potoky, zářezy, skalami a vršky. Krajina hned za Radotínem přechází 

v lesy, kde je možné najít dostatek lesních cest. 

 

5.1.1 Veřejné MTB závody a jejich tratě 

Kolo pro život - Praha - Karlštejn Tour České spořitelny 

Jeden ze závodů největšího seriálu závodů horských kol v České republice má start 

na Chuchelském závodišti. Dvě trasy (trasa B – 53 km/ převýšení 1150 m a trasa C – 

37 km/ převýšení 810 m) jsou vedeny po levém břehu Berounky nad Radotínem, 

Černošicemi, Dobřichovicemi až do Mořiny a zpět okolo Třebotova (Kolo pro život, 

cit. 2016-12-11). 

 

Bike Prague 

Závod startující u obchodního centra Galerie Butovice nabízí dvě tratě (65 km a 

35 km). Tratě projíždí Prokopským údolím přes Zadní Kopaninu okolo Třebotova, kde 

se kratší trať otáčí zpět a delší vede dál až do Dobřichovic, kde překračuje Berounku, a 

zpět se vrací přes Černošice (Bike Prague, cit. 2016-12-11). 
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Avion Cup 

Závod, který se již nejezdí, startoval na Pražském Zličíně a trasa vedla přes Ořech, 

okolo Kosoře, nad Radotínem a Černošicemi a přes Roblín zpět. Délka závodu byla 

40,5 km s převýšením 520 m (Čížek, 2011). 

 

5.2 Terénní průzkum 

Terénní průzkum spočíval v projetí sledované oblasti a jejím zhodnocení. V průběhu 

jednotlivých vyjížděk jsem si dělal popisné terénní poznámky ohledně druhu a kvality 

cest a jejich vhodnosti pro MTB cyklistiku. Zapisoval jsem si také případné nebezpečné 

úseky.  Sledovanou oblast jsem si rozdělil do deseti menších lokalit. Jedná se především 

o zalesněné oblasti, jelikož ty jsou pro hledání malých cestiček a „singlíků“ nejvíce 

vhodné. Mezi poli a loukami se nacházejí pouze široké polní cesty, ne příliš zajímavé 

svým profilem. Při této části průzkumu jsem najel 765 km, nastoupal 13 791 m a v sedle 

strávil 2 dny. V příloze č. 6 je mapa se záznamy projetých tras. 

Jednotlivé lokality, které jsem hodnotil, jsou (zobrazené v mapě v příloze č. 7): 

1.   Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí 

Nejdostupnější lokalita z Prahy se spoustou úzkých cestiček, které jsou díky velkému 

počtu návštěvníku stále průchozí. Nalezneme zde jak rovinaté terény (jako např. 

na obrázku č. 3), tak prudké sjezdy z obou stran k Dalejskému potoku.  

Výhody: 

- dostupnost z Prahy (dobrá dostupnost od metra a tramvaje) 

- členitý terén 

- velké množství úzkých cestiček, které jsou v dobrém stavu 

Nevýhody: 

- vysoká frekvence návštěvníků 

- nebezpečí střetu s dalšími uživateli stezek 

• Bikepark Prokopák – jak již bylo popsáno výše, jedná se o dvě klikatící se dráhy 

situované do údolíčka jižně od sídliště Velká Ohrada, souběžné s ulicí 

Jitrocelovou. Ačkoli jeho délka dosahuje přibližně 500 m, dá se zde pěkně 
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trénovat technika a případně i menší skoky. Obě dráhy lze různě kombinovat. 

Jeho polohu najdeme také na mapě v příloze č. 8. 

 
Obrázek č. 3: Háj jihozápadně od sídliště Velká Ohrada. 

 

2.   Chuchelský háj a okolí Velké Chuchle 

Také velice dobře dostupná lokalita z Prahy. Pro její dosažení lze využít tramvaj 

končící na Sídlišti Barrandov odkud je Chuchelský háj přístupný téměř po rovině. Nebo 

lze vystoupat od Vltavy. Při využití druhé možnosti jistě někteří „bikeři“ ocení 

občerstvení u mini ZOO. Také zde nalezneme pěkné výhledy na Vltavu a Pražské čtvrti 

rozkládající se za ní a také na Velkou Chuchli. 

Výhody: 

- dostupnost z Prahy (dobrá dostupnost od tramvaje) 

- velké množství úzkých cestiček 

Nevýhody: 

- vyšší frekvence návštěvníků 

- nebezpečí střetu s dalšími uživateli stezek 

• Trail Chuchelský háj – jedná se o asi 500 m dlouhý úsek krásného „singlíku“ 

začínajícího nedaleko venkovní posilovny Chuchelský háj, jenž se klikatí mezi 
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stromy v mírném klesání. Jedná se o nejlepší úsek v této lokalitě. Jeho polohu 

najdeme také na mapě v příloze č. 8. 

 

3.   Okolí Radotína (Malý a Velký háj) 

Příjemné prostředí lesů Malého a Velkého háje nad Radotínem je také celkem dobře 

dostupné z Prahy. V Malém háji, jenž je nahoře na levém břehu Radotínského potoka, 

lze nalézt spousty krásných cestiček téměř na rovině. Dále se lze odtud dostat až do 

Lochkova. Z horní části Radotínských skal je zajímavý pohled na místní cementárnu a 

Velký háj na druhém břehu Radotínského potoka (obrázek č. 4). 

 

Obrázek č. 4: Výhled z Radotínských skal. 

Na pravém břehu Radotínského potoka můžeme vystoupat do Velkého Háje, kde se 

dá napojit na červenou značenou trasu KČT, ale i najít mnoho zajímavých cestiček. 

Nebo také dojet až do Kosoře na vyhlídku Nad Černou roklí. 

Výhody: 

- stále dobrá dostupnost z Prahy 

- velké množství úzkých cestiček 

- členitý terén 

 



33 
 

 

Nevýhody: 

- nutné dbát větší opatrnosti na příkrých svazích směřujících přímo k 

Radotínskému potoku 

 

4.   Radotínské údolí a okolí Chotče 

Dominantou této oblasti je údolí Radotínského potoka, kudy vede značená červená 

trasa KČT míjející místní mlýny.  

Výhody: 

- příjemně dostupné po značené modré trase KČT 

Nevýhody: 

- po dešti jsou některé úseky na dně údolí v okolí Radotínského potoka velmi 

bahnité a při jeho rozvodnění některé úseky i neprůjezdné 

 

5.   Okolí Černošic 

Jedná se o oblast mezi Černošicemi, Třebotovem a Vonoklasy. Nalézá se zde 

dostatek lesních cest i menších pěšinek. V přilehlých lesích u Černošic můžeme nalézt i 

upravené kratší traily s většími skoky a dropy, které budují místní „bikeři“. Je možné 

také dojet na místo startu paraglidistů (Staňkovka) odkud je krásný výhled na údolí 

Berounky, kde se v pozadí rýsuje vysílač Cukrák. 

Výhody: 

- oblast je protkaná větším množstvím značených tras KČT 

- oblast je již klidnější, s menším množstvím dalších návštěvníků 

• Černošický trail – jedná se o upravenou cestu křižující modrou trasu KČT od 

„dubu“ (zhruba v půlce své délky mezi Vonoklasy a Černošicemi) končící téměř 

až v Černošicích. Trail je obtížnější, záleží nerychlosti, jakou se spusíme dolů. 

S adekvátním vybavením si zde můžeme užít i zajímavé skoky. Jeho polohu také 

najdeme na mapě v příloze č. 8. 
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6.   Karlické údolí 

Oblast přilehlá k údolí Karlického potoka, kde především na levém břehu po 

nastoupání do horních částí si lze užívat příjemné lesní cestičky a cesty. 

Výhody: 

- velká oblast s příjemným smíšeným lesem 

- dobře čitelný terén díky ne příliš hustému lesu 

Nevýhody: 

- větší vzdálenost od Prahy 

 

7.   Okolí Hlásné Třebáně 

Jedná se o les okolo vrchu Políčko. Je to malá oblast, která se dá využít spíše pro 

průjezd, pokud využijeme jako start nebo cíl vlakovou stanici Zadní Třebáň. 

 

8.   NPR Karlštejn 

Jelikož podle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je jízda na MTB 

mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody v této 

oblasti zakázána, při mapování jsem se jí téměř vyhnul. V mnoha zdrojích (především 

internetových) lze nalézt trasy po cestách v této národní přírodní rezervaci, což dle výše 

uvedeného zákona je nelegální. 

 

9.   Okolí Loděnice 

Zde se jedná o oblast lesů okolo vrchů Kolo a Hačka, jenž také sousedí s golfovým 

hřištěm Albatross.  

Nevýhody: 

- většina cest v této lokalitě je využívána pro hipoturistiku, což ještě při 

kombinaci s deštěm vytváří většinu cest v této lokalitě obtížně sjízdných 

(hlavně při výjezdech) 
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10.   Okolí Kuchaře 

Malá rovinatá oblast, kde lze nalézt několik příjemných cestiček. Celou oblast 

protíná zelená trasa KČT, která je zde dobře průjezdná. 

Výhody: 

- rovinatá oblast 

Nevýhody: 

- pro samotné ježdění příliš malá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

5.2.1 Okruh z Hůrky na Karlštejn a zpět 

Délka: 66,3 km 

Nastoupané metry: 1295 m 

Pohodová okružní trasa vedená převážně po značených pěších trasách KČT. 

Vyjížďku začínáme u stanice metra Hůrka (je možné začít i u dalších stanic jako 

Lužiny nebo Luka) a po silnicích dojíždíme přes Zadní Kopaninu až do Radotína. Lze 

zvolit i jiné cesty vedené více terénem, např. přes Prokopské údolí, okolo Slivence. Před 

Radotínem, pod cementárnou, odbočujeme doprava a mírným stoupáním po asfaltové 

cestě začínáme nabírat výškové metry do terénů Velkého háje. Po zhruba 1,5 km 

odbočujeme doleva nyní již na lesní cestu. Tato cesta nás postupně přivede až na 

červeně značenou trasu KČT (obrázek č. 5), po které se dostaneme až na Karlštejn. 

 
Obrázek č. 5: Pohled na cestu u ranče nedaleko Třebotova. 

Tato trasa je vedena velmi příjemným terénem povětšinou po lesních cestách. 

Nad PR Staňkovkou je velmi krásný úsek, kde si lze trochu více zajezdit po místních 

„singlících“. Další zajímavý úsek je sjezd téměř v korytu potoka z rozcestí Kulivá hora 
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do Solopisk. A o kousek dál následuje další sjezd z Vonoklas do Karlíka. Za deště by 

tyto sjezdy mohly být trochu nebezpečné, ale za sucha si je musíte užít. Z Karlíka 

stoupáme do Mořinky, sklon je podobný jako v předešlých sjezdech jen obracený. 

Následuje úsek po polní cestě s pěkným výhledem do krajiny. Po přejetí silnice 

následuje poslední sjezd ke Karlštejnu. V obci se musí kolo vést, přeci jen v letních 

měsících je zde hodně turistů. Tento úsek je krátký a asi po 300 m odbočujeme doprava 

a opět nasedáme na kolo. Asfaltová cesta nás zavede až k dubu u dvou bratří, kde 

odbočujeme doleva opět do terénu. Stále po značené červené trase KČT se dostáváme 

ke Kubrychtově boudě, kde měníme barvu na žlutou. Ta nás dovede až do Srbska.  

Po občerstvení v Srbsku jedeme proti proudu Berounky stále po žluté značené trase 

KČT. Po zhruba 1,5 km odbočujeme do údolí potoka Loděnice, kde pomalu začínáme 

stoupat. Nejdrsnější část stoupání je z Hostimy po zelené značené trase KČT, kdy 

nastoupáme na 2 km zhruba 200 výškových metrů. Na rozcestí „U lomu“ měníme opět 

barvu značené trasy na modrou a pokračujeme převážně po polních cestách až nad 

Loděnici. Zde měníme barvu značení, tentokrát na zelenou a stoupáme lesní cestou ke 

golfovému resortu u Vysokého Újezdu. Následující kilometry jsou rovinaté. Zajímavý 

úsek je až za Chýnicí, kde se trasa pěkně klikatí mezi stromy až ke Kalinovu mlýnu, kde 

sjíždíme z červené značené trasy, na kterou jsme se napojili v Chotči, a najíždíme na 

modrou. Ta nás již vyvede z Radotínského údolí a přes Ořech se dostáváme zpět do 

Prahy.  

Trasu vyjížďky najdeme na mapě v příloze č. 8. 

 

5.2.2 Přejezd z Loděnice do Dobřichovic 

Délka: 21,2 km 

Nastoupané metry: 385 m 

Sklesané metry: 520 m 

Vyjížďku začínáme na vlakové zastávce v Loděnici, odkud se vydáváme podél trati 

ve směru na Prahu. Přibližně po 500 m je možné přejet koleje a dále pokračovat již po 

cestě na kraji louky stále stejným směrem. Před prvními domky uhýbáme doprava a 

začínáme stoupat nahoru do kopce. Po na pojení se na traverzující cestu opět po chvíli 
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odbočujeme doleva do kopce. Tento úsek je obtížně sjízdný, protože je dosti rozdupán 

kopyty koní. V opačném směr – dolů by se jelo lépe. Po překonání sedýlka se 

dostáváme ke golfovému resortu, který objíždíme po asfaltové cestě a co nejdříve 

uhýbáme doprava na polní nezpevněnou cestu. Ta nás zavede opět na asfaltovou cestu, 

za kterou je výhled na první lom této vyjížďky. Odbočujeme doleva a sjíždíme do 

vesničky Lužce, kde se opět napojujeme na polní cestu vedoucí okolo rybníků Petrlánek 

a Špirkův až do Trněného Újezdu. Zde musíme opět kousek po asfaltu směrem na 

Roblín. Přibližně kilometr před Roblínem uhýbáme vpravo na polní cestu, kde ačkoli 

jsou všude cedule zákaz skládky, odpadků je zde opravdu hodně. Dojíždíme pomalu 

k lesu, kde je možnost odbočit vpravo a dojet na kraj dalšího lomu s pěkným výhledem. 

Projíždíme kousek lesa, kde je kraťoučký ale krásný „singlík“ z mírného kopce. Těsně 

před Roblínem se nenapojujeme na značenou modrou trasu KČT, která nás provede 

Roblínem a nasměruje nad Karlické údolí. Zde si užíváme příjemné lesní cesty a 

cestičky až na vyhlídku nad Vonoklasy, kde je i odpočinkové místo a opravdu pěkný 

výhled. Ještě jednou se vracíme do lesa směrem ke Karlickému údolí. Když začne cesta 

opravdu strmě klesat, uhýbáme dvakrát doleva a dojíždíme do Vonoklas, kde se 

napojujeme na značenou zelenou trasu KČT. Tato trasa nás prudkým sjezdem (pozor, za 

mokra je nebezpečný) dovede na kraj lesa, po kterém si užíváme krásný „singlík“ až 

k prvním obydlím Karlíka. Držíme se stále značené zelené trasy KČT, která nás přivede 

až na vlakovou zastávku v Dobřichovicích.  

Trasu vyjížďky najdeme na mapě v příloze č. 8. 

 

5.2.3 Návrat do Prahy ze Zadní Třebáně 

Délka: 38,4 km 

Nastoupané metry: 1050 m 

Sklesané metry: 1070 m 

Trasu vyjížďky začínáme na vlakové zastávce v Zadní Třebáni, kam nám jede vlak 

z Hlavního nebo Smíchovského nádraží. Ze zastávky popojedeme kousek po značené 

žluté trase KČT a přibližně po 600 m, kdy se hlavní silnice stáčí mírně doleva, my 

odbočujeme doprava a pomalu začínáme stoupat lesní cestou k vrchu Políčko. 
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Nevystoupáme úplně až na něj, pouze ho mineme z levé strany a téměř po rovině 

dojedeme k osadě V Chaloupkách, kde odbočíme vpravo a přejedeme silnici a po lesní 

cestě přes chatovou osadu se pomalu stáčíme vlevo až na značenou červenou trasu 

KČT. Po ní se dostaneme až téměř do Karlíka. Můžeme zde z ní také na chvilku sjet 

doleva a o něco později se vrátit, pokud si chceme více užít lesní cesty nad Karlickým 

údolím. Po příjemném sjezdu odbočujeme na asfaltovou cestu doleva, abychom z ní o 

kousek dál opět sjeli a začali šplhat do prudkého kopce okolo pozůstatků hradu Karlík. 

Lesní cesta nás dále zavede téměř do Vonoklas, ale my ještě před nimi uprostřed polí 

odbočujeme vlevo a stoupáme na vyhlídku nad Vonoklasy s odpočinkovým místem. 

Ještě o kousek výše na hranici lesa odbočujeme vpravo a držíme se na jeho hranici. Po 

přibližně 500 m se potkáváme s modrou značenou trasou KČT, po které uhýbáme 

doprava, abychom mohli opět o kousek dál (200 m) odbočit na lesní cestu vpravo a po 

ní dojeli až na asfaltovou cestu, která nás dovede přes Kalu do Solopisk. Odtud se po 

značené červené trase KČT přehupneme přes Kulivou horu až do Radotína. Nad PR 

Staňkovka můžu opět doporučit využít místních „singlíků“ a trochu si nan nich zajezdit. 

V Radotíně se můžeme rozmyslet, zdali se nám chce ještě šlapat přes pár pořádných 

kopců nebo můžeme dojet zpět do Prahy po rovině podél Berounky a Vltavy. Pokud 

zvolíme první možnost, odbočujeme v Radotíně doleva ve směru na Lochkov a 

přibližně po 500 m opouštíme silnici a vpravo stoupáme do pořádného kopce vedoucího 

do Malého háje nad Radotímen. Ten projedeme a opět sjíždíme dolů téměř až k řece po 

Radotínských schodech (jsou součástí trasy závodu KPŽ – str. 29). Dole se napojujeme 

na cyklostezku A111, která nás zavede do Velké Chuchle, kde se napojíme na žlutou 

značenou trasu KČT. Po té vystoupáme do Chuchelského háje. Odtud můžeme sjet po 

žluté značené trase zpět na cyklotrasu A111 nebo se vydat přes Barrandov na kraj 

Prokopského údolí a dále už podél Vltavy dojet až na Smíchovské nádraží. 

Trasu vyjížďky najdeme na mapě v příloze č. 8. 
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6 DISKUSE A ZÁVĚR 

6.1 Shrnutí práce 

Cílem předložené práce „Mapa pro MTB v jihozápadním okolí Prahy“, bylo vyhledat 

v dané oblasti vhodné přírodní lokality a trasy vhodné pro jízdu na horských kolech. K 

práci samotné se dalo přistoupit mnoha způsoby. Pro mě osobně bylo klíčové vyhledání 

přírodních stezek, které se nacházejí v zalesněných územích v okolí Prahy a 

Středočeském kraji, jenž by byly blízké stezkám speciálně upraveným pro horská kola, 

tzv. singltreků, (v Čechách se nalézají zejména v horských oblastech nebo lyžařských 

střediscích jako Singtrek pod Smrkem, Rychlebské stezky, Cyklo Aréna Vysočina, či 

Singl Trails na Dolní Moravě), a porovnat je s přírodními stezkami. 

Od počátku výzkumu, se s praktickou a klíčovou částí této bakalářské práce, tedy 

vlastním terénním průzkumem na horském kole v mnou vybraných lokalitách, 

bezpochyby pojila i část teoretická a stanovení si vlastní metody práce. Předně bylo 

nutné vymezit sledovanou oblast, kde podstatnou roli sehrála veřejná doprava a její 

dostupnost s horským kolem nejen do vybraných oblastí, ale i její plošné pokrytí pro 

případnou cestu zpět. V další fázi výzkumu jsem za nutné považoval definovat MTB 

cyklistiku, vymezit jí oproti jiným cyklistickým přístupům a zmínit se i o ježdění na 

MTB v přírodě, především s ohledem na její ochranu a zejména pak legislativní normy 

umožňující legální a bezpečné používání horského kola. S tím se nedílně pojí i zmínění 

výsledků dosavadních studií, které se zabývají vlivem MTB cyklistiky na přírodu a 

srovnat je s dalšími typy turistiky, zejména pak turistikou pěší a na koňském hřbetě, 

které jsou pro mnou zvolené oblasti častěji využívané, než horská kola. Tuto část práce 

jsem obohatil rovněž i o zaznamenání již stávajících značených tras vedených terénem 

využitelných pro MTB. 

Co se týče praktické části, kterou považuji za hlavní osnovu své práce, zásadní bylo 

zhodnotit všechny dostupné informace o oblastech a trasách pro MTB ve sledované 

oblasti. Zvolil jsem celkem deset lokalit a u každé z nich zhodnotil a popsal jejich 

využitelnost pro MTB. Výsledek výzkumu jsem pak završil vytvořením tří vhodných 

tras pro MTB – jedné okružní trasy celou mapovanou oblastí a dvěma přejezdy z bodu 

A do bodu B (příloha č. 8 v praktické části práce) a dále vytvořením mapy, která 

zaznamenává a popisuje oněch deset lokalit (příloha č. 7 v praktické části práce). 
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6.2 Diskuse 

Styčným bodem a společným jmenovatelem teoretické i praktické části bakalářské 

práce se jevilo chování uživatelů k přírodě v souladu se zákony České republiky. V 

teoretické části, v kapitole 4.2 „Kde smíme na MTB jezdit“ uvádím zákonem dané 

oblasti. V době zpracování této práce byla pro nás pro MTB dostupná téměř celá 

sledovaná oblast, kromě NPR Karlštejn. Pro shlédnutí dominanty této oblasti a perly 

českých středověkých hradů je tedy potřeba využít, stejně jako ostatní automobiloví 

turisté, asfaltovou silnici. Rád bych tedy na tomto místě zmínil především soulad se 

zákony, které nám ústava neukládá, ale, které by v každém z nás měli být přirozeně 

zakořeněné, jako jsou ohleduplnost a slušnost. Pokud se budeme chovat ohleduplně k 

naší přírodě, nebude potřeba ani do detailu rozumět veškerým právním normám nám 

uloženým. 

Uvedené závěry studií vlivu horské cyklistiky na přírodu, jak samostatně, tak v 

porovnání s dalšími typy turistiky (kap. 4.3.2) nenalezly statisticky významné rozdíly 

mezi pěší a MTB turistikou. Je však nutno poukázat na jízdu na koních, která měla na 

stezky větší negativní vliv. Z mých zkušeností z terénního průzkumu s danými výsledky 

souhlasím, a lokality s vyšší frekvencí hipoturistiky nedoporučuji z důvodů 

poškozených cest. Jako problematickou bych zmínil především oblast obce Loděnice 

uvedené v kap. 5.2. 

Zhodnotím-li v práci uvedené doporučené zdroje informací, tak zcela přirozeně 

dospějeme k faktu, že v dnešní době většinu informací nalezneme na internetových 

portálech. Zmínil bych zejména Cykloserver.cz, který má velice kvalitně zpracovaný 

on-line Cykloatlas s doporučenými cyklotrasami i pro horská kola. Jeho nevýhodami 

však je, že se stále jedná o trasy nacházející se na širokých lesních či polních cestách. 

Jako druhý bych uvedl internetový server Outfanatic.com má svým přístupem velký 

potenciál jak pro outdoorové sporty obecně, tak i pro MTB. Co se týká právě informací 

pro MTB, je více omezený na Prahu a blízké okolí, zato jeho popisy lokalit a tras jsou v 

nejvyšší dostupné kvalitě. Tratě veřejných závodů na MTB pro nás mohou být dobrou 

inspirací, kam vyrazit na výlet. Jejich cesty jsou však až na pár úseků povětšinou 

trasovány po širokých cestách, aby se závodníci mohli předjíždět. Dovedou nás však do 

zajímavých lokalit, kde si můžeme následně užít menších stezek.  
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Existuje i mnoho dalších zajímavých webových odkazů, na které ostatně upozorňuji. 

Jejich nevýhodou však může být jejich aktuálnost. Informace stará 2 roky dnes již 

nemusí být platná, jako například v nalezeném popisu k Bikeparku Prokopák, kde uvádí 

jeho udržovanost, což však dnes již neplatí. Doporučuji tedy brát vždy tyto informace s 

odstupem a spoléhat se buď na reference konkrétních uživatelů cest či se spolehnout na 

osobní zkušenosti. 

6.3 Závěr 

Abychom si sportování v přírodě vychutnaly plnými doušky prosycenými krásnými 

zážitky bez případných konfliktů s dalšími návštěvníky, je nutno závěrem poznamenat, 

že na prvním místě by mělo především být dodržování neformálních pravidel, která jsou 

uvedená ve společném kodexu všech turistů, kodexu pěšího turisty (oba v kap. 4.4.1) a 

kodexu terénního cyklisty (kap. 4.1.3). Etika a přístup k našemu životnímu prostředí, 

které se se sportem neodmyslitelně pojí, jsou jedním z nosných témat teoretické části 

mé bakalářské práce. Proto komiksové a nevtíravé zpracování druhého uvedeného 

kodexu (příloha č. 1), by mohlo být podle mého názoru jednou z cest, jak přiblížit v 

dnešní společnosti zejména mladému publiku, informace a pravidla, která by v jiném 

podání byla pro ně hůře vstřebatelná. 

V jihozápadní části Prahy je spousta atraktivních a zajímavých lokalit, které stojí si 

za to užít nejen jako pěší turista, ale i jako jezdec na horském kole. Většina z nich, je 

velice dobře dostupných hromadnou městskou dopravou. Jedná se zejména o Prokopské 

a Dalejské údolí a Chuchelský háj. Snadná dostupnost však rovněž přináší i negativa, v 

tomto případě vyšší koncentrací ostatních uživatelů těchto tras. Vzdálenější oblasti jsou 

na tom s frekvencí například pěších uživatelů a turistů stezek lépe, zato se zde častěji 

setkáváme s „poničenými“ stezkami od koňských kopyt. Jejich nespornou výhodou 

však je klid a čisté prostředí bez nánosu městského prachu a „divočejší“ charakter 

povrchů stezek je pro horské kolo samozřejmě vhodnější.  

Jednotlivé lokality se také samozřejmě přirozeně vyvíjí podle chování svých 

uživatelů. Jako negativní příklad bych zmínil především fourcrossovou trať nacházející 

se nedaleko stanice metra Hůrky, která byla ještě před pár lety schopna hostit závody 

evropské úrovně. Dnes po ní projede jen jedno kolo.  
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Opět záleží tedy jen na nás, v jakém stavu si cesty budeme udržovat a jak se o ně 

budeme starat. 

Myslím si, že mnou zvolené a popsané lokality v této bakalářské práci, již ze své 

přirozené podstaty nabízejí nespočet krásných lesních cest a stezek. Jejich kompletní 

detailní zpracování by nebylo uživatelsky uchopitelné. S ohledem na jejich neustálý 

vývoj, doporučuji vyrazit do terénu a užívat si svobodu při jejich objevování, které nám 

„bajkování“ nabízí. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

ČeMBA Česká mountainbiková asociace 

EVL Evropsky významná lokalita 

EVL evropsky významné lokality 

MTB Horské kolo / terénní cyklistika 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

KČT Klub českých turistů 

KPŽ Kolo pro život 

MZCHÚ Maloplošné zvláště chráněné území 

NPP Národní přírodní památka 

NPR Národní přírodní rezervace 

PP Přírodní památka 

PřP/PPk Přírodní park 

PR Přírodní rezervace 

PO ptačí oblasti 

ZCHÚ Zvláště chráněné území 
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