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B4. Vítkov

Široká vítkovská trasa je vhodná především pro začínající bruslaře nebo pro rodiny 

s dětmi. Největší místní zajímavostí je Národní památník na Vítkově s bronzovou 

sochou Jana Žižky, která patří mezi deset největších jezdeckých soch světa. 

Samotný památník je možné obkroužit, přičemž nejlepší výhled na Prahu je právě 

pod sochou. Nástup na stezku je možný z ulice Seifertova nebo z křižovatky ulic 

Pod Krejcárkem, Novovysočanská a Pod Plynojemem.

B5. Podolí, Zbraslav

Suverénně nejdelší a po Ladronce nejznámější pražská in-line trasa, kde se střídají 

úseky s velmi kvalitním a horším povrchem. Ideální start je pod Vyšehradským 

tunelem. Odtud se přes Podolské nábřeží dostanete k Barrandovskému mostu 

(pozor na trochu prudší sjezd před ním) a pokračujete dále na jih podél břehu 

Vltavy. Pojedete například kolem golfového hřiště, freestyle parku nebo vltavského 

jezu na úrovni dostihového závodiště v Chuchli.

B6. Troja

Jedna z nejkrásnějších pražských tras na in-line s kouzelnými výhledy na Vltavu 

a téměř dokonalým asfaltem. Na stezce dlouhé cca 9 km si kromě výhledů na řeku 

a skály užijete i mnoho zpestření. Cestou budete míjet např. romantický Trojský 

zámek a kousek za ním pak můžete obdivovat vodáky bavící se na nejlepším 

pražském vodáckém kanálu. Zajímavou alternativou může být přívoz přes Vltavu 

v Sedlci zhruba kilometr před koncem trasy, který vás převeze k 900 metrů 

dlouhé trati na protějším břehu řeky. Stezka nabízí i propojení se Stromovkou přes 

Císařský ostrov, takže není problém strávit v této lokalitě na bruslích celý den.

 

Cyklistika v Praze

V Praze a přilehlém okolí jsou desítky kilometrů značených a dobře udržovaných 

cyklostezek. Individuální jízdu v centru metropole přesto doporučujeme spíše 

zkušeným cyklistům. A i ti by měli dbát na několik základních doporučení:

 – Před samotnou jízdou si zkontrolujte stav svého kola. Samozřejmostí by měly 

být seřízené brzdy a na smíšených stezkách i zvonek. Pro jízdu po Praze je 

vhodné horské nebo alespoň trekingové kolo.

 – Bez alespoň elementární znalosti silničního provozu nevyjíždějte. Respektujte 

dopravní značky a k ostatním se chovejte ohleduplně. Pozor dejte zejména 

na těch úsecích cyklostezek, které vedou po silnicích s rušnou dopravou.

 – Vámi zvolenou trasu je dobré si předem dobře naplánovat. Precizně zpracovanou 

a aktualizovanou cyklomapu najdete na http://mapa.prahounakole.cz. Stačí 

jen zadat startovní a cílové místo a trasa se vám sama vyznačí. V mapě zároveň 

naleznete i seznam problematických míst, uzavírek a další praktické informace.

 – Pokud během jízdy potřebujete kolo odložit, nikdy jej nezapomeňte důkladně 

uzamknout. Není-li k dispozici vhodný stojan, využijte zábradlí nebo sloup.

 – Během jízdy v centru se může stát, že zabloudíte. Do cílové destinace  

je pak nejjednodušší dostat se městskou hromadnou dopravou.  

Kolo můžete bez problému převážet metrem, vlaky, některými tramvajemi  

a dokonce i pražskými přívozy. Podmínky pro přepravu jízdních kol jsou  

na www.ropid.cz/cestujeme.

V centru metropole existuje řada firem, které se specializují na cyklistické výlety 

s průvodcem. Ti vás jednak vždy povedou pouze bezpečnými úseky a navíc se 

dozvíte něco zajímavého nejen z historie Prahy. Seznam specializovaných firem je 

na našem webu www.prahavpohybu.eu.

Prahu protínají také dvě klíčové evropské cyklotrasy. Čtyři tisíce kilometrů  

dlouhá trasa EuroVelo 4 (C1) protíná Evropu od západu až na východ. 

Dobrodružné putování vede od francouzského pobřeží až do dalekého Kyjeva. 

Z dalekých míst za severním polárním kruhem až po sluncem zalitou Maltu  

se vine další dálková trasa s názvem EuroVelo 7 (C2). V Praze kopíruje tok  

řeky Vltavy a vede po příjemné rovince. Celková délka této trasy je cca  

7 409 kilometrů. Podrobné informace o všech evropských páteřních trasách 

hledejte na www.eurovelo.org/routes.

Další zajímavé informace a tipy o cyklistické dopravě naleznete na  

www.auto-mat.cz (sdružení Auto*Mat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní  

život ve městě a podporuje mj. cyklistiku), www.prahounakole.cz (základní 

odrazový můstek pro všechny, kdo to s jízdou na kole myslí vážně),  

www.ceskojede.cz (projekt zaměřený na komplexní podporu cykloturistiky  

a dalších sportů v ČR), www.praha.eu/jnp/cz/doprava/cyklisticka/index.html 

(web s vyčerpávajícím množstvím užitečných informací o jízdě na kole v Praze)  

a www.pragueviennagreenways.org.

 

Outdoor fitness

Levý břeh Vltavy

1. Petřín, Praha 1

Na Petříně naleznete několik zajímavých cvičebních prvků. Při protahování si užijte 

zejména krásný výhled na Prahu.

2. Park Sacré Coeur, Praha 5

Útulný park se stroji na cvičení, které byly projektovány hlavně pro seniory.

3. Hořejší nábřeží, Praha 5

Venkovní posilovna, v níž se nachází hrazda na shyby (ne tyč, ale madla),  

bradla, lavičky na procvičení břicha a případně zad, rotopedy i stroje na  

procvičení rovnováhy.

4. Kladenská ul., Praha 6

V polootevřeném dvoře najdete ručkovadlo, žebřiny, krátká bradla na kliky, tyč  

u země např. na zapření nohou nebo klikování a vozík na nohy. Na přítahy se  

dá použít bok ručkovadla nebo věšáky poblíž. Asi 50 m na východ se nachází  

ještě rotoped.

5. Ladronka, Praha 6

Na Ladronce si zacvičíte na ručkovadle, třech hrazdách, nakloněných žebřinách, 

krátkých bradlech na kliky a vozíku na posílení nohou.

6. Letenské schody, Praha 7

Letenské schody jsou vynikajícím místem pro trénování nohou a fyzičky.

7. Stromovka (u podjezdu), Praha 7

Na tomto místě ve Stromovce jsou železná bradla, lavičky na břicho a záda a pak 

ještě bradla s úchopy. Opodál je několik míst na protažení nohou.

8. Stromovka (louka), Praha 7

Hrazdy tří různých výšek včetně doskočné, kladina a překážky na přeskakování.

Pravý břeh Vltavy

9. Na Františku, Praha 1

Veřejně přístupné hřiště přímo v centru města umožňuje cvičení na hrazdách, 

horizontálních žebřících a dalších sportovních konstrukcích. Za poplatek je možné 

si hřiště pronajmout na fotbal, zahrát si minigolf nebo stolní tenis. V zimě se zde 

nachází udržovaná ledová plocha na bruslení.

10. Havlíčkovy sady, Praha 2

Venkovní posilovna s několika málo zajímavými fitness prvky. Hrazda ani bradla tu 

nejsou, ale vybrat byste si rozhodně měli.

11. Rajská zahrada, Praha 3

Outdoor fitness má dvě hrazdy, krátká bradla na kliky, několik protahovadel 

použitelných i na obrácené kliky, mírně nakloněné žebřiny a ručkovadlo. Kousek 

dál jsou pěkné schody na výskoky nebo třeba lezení v kliku.

12. Žižkovské schody na Vítkov, Praha 3

Perfektní místo pro trénink nohou. Schody mají 5 polí po 15 stupních.  

Po několikátém vyskákání snožmo vám budou nohy děkovat.

13. Vítkov (u tunýlku), Praha 3

Na Vítkově naleznete dlouhá bradla, lavičky na břicho a záda, tyče na protažení, 

tyče u země např. na zapření nohou nebo na klikování a ještě prvek podobný 

bradlům, ale s užšími úchyty.

14. Kublov, Praha 4

Na Kublově se nachází park projektovaný pro parkour. Jsou tu hrazdy i bradla  

a také prvky pro trénování rovnováhy. V zimní sezoně je park uzavřen.

15. V Pevnosti, Praha 2

V ulici V Pevnosti je místo na cvičení s několika stroji. Je tu například i stroj  

na posílení ramen.

16. Loděnice, Praha 7

Poblíž loděnice v Troji najdete hrazdu, krátká bradla, kladinu a nízké tyče 

např. na kliky.

 

Lodičky a šlapadla

Když na vás po celodenním sportování padne únava, nechte se unášet po hladině 

Vltavy a zaposlouchejte se do uklidňujícího šplouchání vlnek. Zvláště při západu 

slunce se řeka plní zamilovanými páry.

17. Slovanka

Slovanský ostrov, Praha 1

tel. 777 870 511, www.slovanka.net

V nabídce plavidel jsou tradiční pramice s vesly, pohodlná šlapadla nejrůznějších 

velikostí a tvarů a mj. i šlapací labuť. Dále např. lodičky s motorem a malé 

motorové čluny.

18. S.P.L.A.V. Praha

Slovanský ostrov 8, Praha 1

tel. 774 151 714

Zavedená půjčovna v historickém centru města umožňuje vyjížďky v klasických 

pramicích či laminátových šlapadlech.

19. Půjčovna lodiček – Staré Město

Smetanovo nábřeží, Praha 1

tel. 739 000 022, www.pujcovna-lodicek.cz

Na Smetanově nábřeží mezi Národním divadlem a Karlovým mostem je ukrytá 

půjčovna lodiček, která nabízí 20 plastových pramic. Pramice opatřená vesly je 

vhodná zejména pro klidnější výlety na kratší vzdálenosti.

20. Půjčovna šlapadel Žluté lázně

Podolské nábřeží 3, Praha 4

tel. 244 462 193, www.zlutelazne.cz

Těsný kontakt sportovního areálu Žluté lázně s řekou Vltavou umožňuje dopřát 

si krásnou projížďku po řece v některém z tamějších vodních plavidel (šlapadla, 

lodě a motorové čluny). Pro partu přátel doporučujeme vypůjčení party voru, jehož 

obsluha je jednoduchá a k jehož řízení nepotřebujete žádné zkoušky.

 

Bazény

21. Bazén AXA

Na Poříčí 40, Praha 1

tel. 222 323 967, www.bazenaxa.cz

Bazén o velikosti 25 x 12 m se šesti drahami je ideální pro relaxaci i rekondiční plavání.

22. Sportcentrum YMCA

Na Poříčí 12, Praha 1

tel. 224 875 811, www.scymca.cz

Plavání pro veřejnost v bazénu dlouhém 25 metrů se čtyřmi drahami.

23. Plavecký stadion Podolí

Podolská 74, Praha 4

tel. 241 433 952, www.pspodoli.cz

Vnitřní bazén 50 m, venkovní bazény 50 a 33 m, dětský venkovní bazén, sauna, 

fitness, rehabilitace, občerstvení – to vše nedaleko centra Prahy.

 

Zahrady a parky

24. Zahrady Pražského hradu, Praha 1

Volně přístupné, otevřeno sezonně (IV–X)

Prstenec zeleně kolem Pražského hradu dnes tvoří šest zahrad. Mezi historicky 

nejcennější patří Královská zahrada, která se inspirovala italskými vzory, současná 

podoba zahrady však navazuje na anglickou úpravu z poloviny 19. století. Jedním 

z jejích hlavních skvostů je Zpívající fontána. Milovníci tichých zákoutí ocení malou 

přírodní rokli Jelení příkop, kterou protéká potok Brusnice. Jižní zahrady (Rajská, 

Na Valech a Hartigovská) skýtají okouzlující výhled na pražské panorama.

25. Palácové zahrady pod Pražským hradem, Praha 1

Vstupné, otevřeno sezonně (V–X)

Na jižních svazích pod Pražským hradem se rozkládá komplex vzájemně 

propojených historických zahrad (Ledeburská, Malá a Velká Pálffyovská, 

Kolovratská a Malá Fürstenberská zahrada). Krása architektury se tu doplňuje 

s přírodními zákoutími, členitý terén je doslova posetý fontánami, tajemnými 

schodišti a průchody. Zahrady okouzlí i úchvatnými výhledy na historické  

centrum Prahy.

26. Valdštejnská zahrada, Praha 1

Volně přístupné, otevřeno sezonně (IV–X)

Geometricky přísně řešená barokní zahrada ve stylu italského manýristického 

parku se nachází v areálu Valdštejnského paláce na Malé Straně. Rozděluje se 

do dvou geometricky rozdílných částí. V té větší se nalézá největší sala terrena 

v Praze, voliéra, umělá krápníková stěna či čtvercová mramorová kašna s bronzovou 

sochou Venuše. V menší části je velký bazén s ostrůvkem, nesoucím plastiku 

Herkula, skleník a jízdárna. V obou částech jsou volně rozmístěny kopie původních 

Vriesových soch (Adonis a Venuše, Appolon, Bakchus ad.). Každá cestička, strom 

a keřík zde mají své místo, roli hraje i každý centimetr výšky stromů a keřů.

27. Vrtbovská zahrada, Praha 1

Vstupné, otevřeno sezonně (IV–X)

Jedna z nejkrásnějších barokních zahrad vznikla díky duchaplnému řešení Františka 

Maxmiliána Kaňky kolem roku 1720. V zahradě se nachází sala terrena s malbami 

od V. V. Reinera, kde se konají koncerty klasické hudby, a voliéra pro exotické 

ptactvo. Byť se jedná spíše o menší zahradu, originalitou architektonického řešení 

nepravidelného prostoru ve svahu i uměleckou a historickou hodnotou výzdoby 

však dosahuje evropského významu.

28. Františkánská zahrada, Praha 1

Volně přístupné, celoročně otevřeno

Přímo v historickém centru města v husté zástavbě se nachází útulný zelený kout 

s množstvím laviček, nad kterými se klenou kovové oblouky, v létě obsypané květy 

růží. Zahrada je doplněna několika zajímavými plastikami, fontánou, altánem, 

dětským hřištěm, ovocnými stromy a bylinkovými záhony, které odkazují na dávné 

majitele, karmelitány a františkány, kteří zde kdysi byliny a koření pěstovali.

29. Petřínské sady, Praha 1

Volně přístupné, celoročně otevřeno

Vrch Petřín nad Vltavou mezi Malou Stranou a Strahovem patří mezi nejrozsáhlejší 

zelené plochy města a jeho svahy jsou oázou klidu v centru Prahy. Ústředním 

bodem parku je tyčící se Petřínská rozhledna, opominout byste neměli ani 

návštěvu Seminářské zahrady, kde roste na 2 100 ovocných stromů, kouzelného 

Růžového sadu či dřevěného karpatského kostelíku sv. archanděla Michaela.

30. Riegrovy sady, Praha 2

Volně přístupné, celoročně otevřeno

Na poměrně malé ploše 11 ha je tu k dispozici hustá síť úzkých asfaltových cest  

v příjemném prostředí. Přidejte k tomu zajímavé průhledy na Prahu a vyjde vám malý, 

ale velmi pěkný a dobře dostupný park. V návštěvnické špičce tu může být poměrně 

provoz, protože park je oblíbeným procházkovým místem. Na druhou stranu jsou 

Riegrovy sady osvětlené a je tu tím pádem možnost se procházet i po západu slunce.

31. Grébovka (Havlíčkovy sady), Praha 2

Volně přístupné, celoročně otevřeno

Park inspirovaný italskou renesancí s fontánou a vodní kaskádou, jezírkem, 

pavilony, sochami a okouzlující umělou jeskyní nabízí kromě unikátních výhledů 

na Prahu i posezení v půvabné vinárně Viniční altán uprostřed rozsáhlých vinic 

či v zahradní kavárně Pavilon Grébovka s unikátní replikou původní historické 

kuželkové dráhy ze 70. let 19. století. V zahradě je zastoupen bohatý sortiment 

dřevin – až 120 druhů (jinan dvoulaločný, jasan ztepilý, břestovec západní, buk 

lesní, topol balsámový a další).

32. Vítkov, Praha 3

Volně přístupné, celoročně otevřeno

Vítkov tvoří hranici mezi Žižkovem a Karlínem. Na jeho vrcholu se nachází 

monumentální jezdecká socha Jana Žižky, která je součástí Národního památníku 

na Vítkově. I přes svou malou rozlohu 14,93 ha je park oblíbeným místem 

především běžců a in-line bruslařů. Zatímco v západní části kopce se procházíte 

krásně udržovaným parkem, směrem na východ se zeleň postupně mění v divoce 

zarostlý a jen málo udržovaný les.

33. Stromovka, Praha 7

Volně přístupné, celoročně otevřeno

Královská obora neboli Stromovka je oblíbená pražská klasika. Najdete  

tu hustou síť asfaltových cest, mírné převýšení a pěkné prostředí lesoparku  

s vodními plochami. Ideální místo pro letní pikniky, venčení čtyřnohých miláčků  

a samozřejmě sportování.

34. Letenské sady, Praha 7

Volně přístupné, celoročně otevřeno

Letenské sady a na ně navazující Chotkovy sady tvoří krásnou přírodní plochu 

poblíž historického centra města. Spojnici mezi Letnou a Chotkovými sady tvoří 

mostek přes Chotkovu ulici těsně nad Kramářovou vilou. Užijete si tu nádherné 

výhledy na město i výborné pivo v místních hospůdkách. Přestože rozlohou je celá 

oblast poměrně malá a často tu bývá plno, místní nedají na Letnou dopustit pro její 

kouzlo a atmosféru.

35. Botanická zahrada hl. m. Prahy, Praha 7

Vstupné, celoročně otevřeno

Botanická zahrada se rozkládá na pravém břehu Vltavy, na území tvořeném 

vltavskou terasou a svahy trojské kotliny. Za návštěvu rozhodně stojí tropický 

skleník Fata Morgana, který vás rázem přenese do jiného podnebného pásma, 

historická vinice sv. Kláry nebo meditační Japonská zahrada – celkem téměř  

30 ha upravených expozičních ploch. Netřeba dodávat, že v jarních měsících se 

zahrada proměňuje do kouzelného rozkvetlého háje plného pestrých barev  

a pronikavých vůní.

36. Zoologická zahrada hl. m. Prahy, Praha 7

Vstupné, celoročně otevřeno

Tento nádherný kousek přírody je oblíbeným místem rodinných výletů. Díky své 

jedinečné poloze patří Zoo Praha k nejkrásnějším zoologickým zahradám na světě. 

Vedle pozorování roztomilých zvířat všech tvarů a velikostí se můžete projet 

na lanovce, vystoupat na rozhlednu Obora nebo navštívit herní a odpočinkový areál 

Rezervace Bororo. Děti pak zcela jistě ocení speciální Dětskou zoo, kde si mohou 

pohladit nebo nakrmit domácí zvířátka.

A3. Vltavský oblouk

Trasu začněte na Letné, odtud seběhněte k řece a dále pokračujte přes Štefánikův 

most. Na druhé straně řeky se napojte na karlínskou cyklostezku a obkružte po ní 

celý vltavský oblouk. Zpět na levý břeh Vltavy se dostanete přes takzvaný trojský 

houpací most u Stromovky, kde si můžete přidat ještě pár koleček. Pak už je to 

jenom kousek zpět na Letnou. Tato trasa je příjemná zejména v letních měsících, 

kdy od Vltavy vane svěží vánek.

délka trasy: cca 11 km

A4. Přes Pražský hrad na Petřín

Nejlepší nástup na tuto trasu je u stanice metra A – Malostranská. Odtud 

vyběhněte Jelením příkopem nahoru na Hradčany, kde je možné si udělat odbočku 

na Pražský hrad nebo rovnou pokračovat ke Strahovskému klášteru. Pokračujte 

přes Petřínskou rozhlednu a zahradu Kinských dolů na Kampu a pak už jen přes 

Malostranské náměstí zpátky na začátek.

délka trasy: cca 7 km

 

In-line trasy

B1. Ladronka

Nejdelší osvětlená in-line dráha v Praze (okruh 4,2 km) je velmi oblíbená nejen  

u in-line bruslařů, ale i běžců. Asfaltový povrch je kvalitní, není tu převýšení a délka 

okruhu také potěší. Během letních dnů je tu často plno, velkou výhodou je proto 

noční osvětlení.

Trasa je tvořena dvěma spojenými smyčkami, z nichž první je u vysílače na Strahově 

a druhá, delší, u křižovatky na Vypichu. Statek Ladronka je také největší místní 

zajímavostí. Najdete v něm restauraci, půjčovnu sportovního vybavení (včetně 

in-line bruslí) či dětské hřiště. 

B2. Stromovka

I ve Stromovce lze zvláště za hezkého počasí narazit na řadu in-line bruslařů. Místní 

kvalitní povrch umožňuje jízdu na 3 kilometry dlouhé hlavní smyčce, ale i na síti 

menších cest a stezek. K dispozici je tu i in-line půjčovna, řada občerstvení a další 

lákadla. Zajímavým prodloužením trasy může být přejezd přes Císařský ostrov  

do Troje nebo svah v jižní části Stromovky, který nabízí i několik pěkných sjezdů.

B3. Letná

Letná je tradičním místem pro trávení volného času a dříve byla i domácím terénem 

pražských bruslařů. Dnes už za konkurencí trochu pokulhává, přesto si zde můžete 

dobře zajezdit na 1,7 kilometru dlouhém okruhu. Asfalt je většinou kvalitní a velkou 

výhodou je i centrální poloha tratě v rámci města. Novější částí okruhu je zhruba 

700 m dlouhá rovinka.

MAPA

PRAHA V POHYBU

Mapa pro sport a relaxaci 

Mapa Praha v pohybu je určena pro lidi aktivní, pro které je sport neodmyslitelnou 

součástí životního stylu a neobejdou se bez něho ani při pobytu v cizím městě. 

Formou zakreslených okruhů a piktogramů dává tipy, kde si zaběhat, zajezdit 

na in-linech nebo na kole, zacvičit si pod širým nebem, užít si život na vodě 

nebo relaxovat v zelených oázách naší metropole. Mapa doplňuje a tematicky 

navazuje na stejnojmennou brožuru, v níž najdete širokou škálu dalších 

informací o možnostech sportování v Praze. Doporučujeme také navštívit 

www.prahavpohybu.eu, speciální web zaměřený na sportovní Prahu.

 

Běžecké trasy

A1. Běh po pražských památkách 

Sightseeing running (běh po památkách) je ideálním způsobem, jak poznat město, 

na jehož prohlídku vám nezbývá mnoho času. Vzhledem k vyššímu počtu turistů 

zpomalujícím pohyb sice nemůžete čekat závratný tréninkový efekt, estetický 

zážitek je ovšem zaručen.

Vyběhněte od jezdecké sochy sv. Václava v horní části Václavského náměstí, 

cestou si udělejte krátkou odbočku do pasáže Lucerna, kde naopak uvidíte sochu 

sv. Václava sedícího na břiše svého mrtvého koně od současného progresivního 

umělce Davida Černého. Následují turisticky atraktivní místa jako Stavovské 

divadlo, Staroměstské náměstí, Pařížská ulice či tajemné Židovské Město. Jen co 

překonáte Karlův most, čeká vás stoupání Nerudovou ulicí až na Pražský hrad. Zde 

se můžete pokochat krásnými výhledy na historické jádro Prahy a dále pokračovat 

do Letenských sadů.

délka trasy: cca 6 km

A2. Starým Městem pražským trochu jinak

Okruh můžete začít například hned na Staroměstském náměstí, uličkou kolem 

Týnského chrámu se zanedlouho dostanete k Prašné bráně a na náměstí Republiky. 

Následuje úsek ulicí Na Příkopě a po Národní třídě. Přes most Legií se dostanete 

na Kampu, kde si můžete trochu vydechnout nebo si udělat odbočku do tichých 

Vojanových sadů. Přes Karlův most se poté dostanete zpět na Staré Město. 

Závěrečné stoupání na Letnou může být trochu náročné, ale výhled od kyvadla 

za tu námahu určitě stojí. Před návratem na Staroměstské náměstí vás čeká ještě 

běh kolem Španělské synagogy a Pařížskou ulicí.

délka trasy: cca 8 km
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