
Sada tras
Po Praze podél potoků

Podél Litovicko-Šáreckého 
potoka, dolní část

V této trase se projdete podél dolní části Litovicko-Šá-
reckého potoka, nazývané také potokem Šáreckým. 
Ten vytéká z vodní nádrže Džbán a následně protéká 
jedněmi z nejhezčích přírodních scenérií metropole. 

Údolí, kterým potok protéká, se dělí na dvě zcela od-
lišné části: na Divokou Šárku, kterou tvoří romantic-
ká skalnatá soutěska, na kterou navazuje Tichá Šárka.  
K zásadnímu dělení dochází u Jenerálky, kde končí  
přírodní část údolí a následuje území se zástavbou.

Celková délka trasy je cca 9,3 km.

V PRAZE 

ZA PŘÍRODOU

zaJímaVosTi na Trase

0 km – Vodní nádrž Džbán (2)
Džbán o rozloze 13 ha je třetí největší vodní nádrží v Praze. Nádrž 
byla postavena v roce 1971 a dnes se zde nachází známé praž-
ské koupaliště i významný rybářský revír pro sportovní rybolov. 
Hloubka vody v nádrži dosahuje až 7,5 metru.
Přírodní rezervace Divoká Šárka
Od roku 1964 území chráněno jako přírodní rezervace o rozlo-
ze 25,35 ha. Jedno z přírodovědně a krajinářsky nejznámějších  
a nejzajímavějších území v Praze. Chráněno je především pro 
geomorfologii území a na ni vázané zvláštnosti flóry a fauny.  
V odkrytých buližníkových skalách zde byly nalezeny nejstarší 
známé zkameněliny na území bývalého Československa. 
Šestákova a Kozákova skála.
Šárecké hradiště (3)
Hradiště na Kozákově a Šestákově skále patří k nejrozsáhlejším  
a nejvýznamnějším slovanským hradištím ze 6.–7. stol. Na okrajích 
vnitřního a vnějšího předhradí jsou patrné pozůstatky opevnění. 

1,4 km – Přírodní koupaliště (4)
Koupaliště pod skalami Divoké Šárky bylo založeno ve 30. letech 
minulého století. Původně byl v těchto místech rybník a mlýnský 
náhon. Koupaliště vlastní a spravují potomci zakladatele koupaliště. 

1,6 km – Dívčí skok (5)
Místo, ke kterému se váže pověst o Ctiradovi a Šárce. Právě zde 
nešťastná Šárka ukončila svůj život, buď zkameněla, nebo skoči-
la ze skály.

Usedlost Dívčí skok (6)
Divoká Šárka 3, čp. 41. Usedlost pocházející z konce 16. stol. 
Později přestavěna na mlýn, který byl koncem 19. století změněn 
na výletní restauraci Dívčí skok, která je zde dodnes.
2,3 km – Čertův mlýn
Divoká Šárka 4, čp. 39. Původně Tučkův mlýn, jehož jádro vznik-
lo v 17. stol. Později byl mlýn přeměněn na restauraci, zrušenou  
v roce 1945. Od roku 1970 je objekt památkově chráněn. V sou-
časnosti slouží jako soukromé sídlo.

4,4 km – revitalizace Pod Jenerálkou (7)
4,8 km – Jenerálka (8)
U Vizerky, čp. 2308. Usedlost vznikla z vinice patřící klášteru na 
Strahově. Jméno je zřejmě odvozeno od toho, že zde sídlila část 
rakouského generálního štábu. V současnosti je objekt v perfekt-
ním stavu a sídlí zde mezinárodní baptistická škola. Od roku 1964 
je usedlost památkově chráněna. Areál není veřejnosti přístupný.
5,8 km – revitalizace na zlatnici (9)
5,8 km – Přírodní památka zlatnice
Přírodní památka vyhlášená v roce1968 na rozloze 3,27 ha. Jsou 
zde chráněny zbytky lesostepních a vřesových společenstev rost-
lin a živočichů včetně chráněných druhů.
6,5 km – Přírodní památka nad mlýnem
Přírodní památka vyhlášená v roce 1968 na rozloze 3,91 ha. 
Chráněno jako krajinný prvek tvořený skalním ostrohem se zbytky 
skalních stepí a lesostepí.
8,0 km – revitalizace na Žežulce (10)
8,0 km – Přírodní památka Dolní Šárka
Od roku 1982 chráněný přírodní výtvor o rozloze 6,05 ha, sklá-
dá se ze tří menších samostatných celků: Duchoňská a Šatovka 
představují skalnaté útvary s teplomilnou vegetací a Žežulka je 
název pastviny nad stejnojmennou usedlostí.
9,0 km – Břetislavka (11)
V Šáreckém údolí 1, čp. 764. Původně zřejmě vinice v 2. polovi-
ně 19. století přestavěná na restauraci, která je v provozu dodnes, 
ale je značně zmodernizována.

Další zajímavé objekty na trase: usedlost Želivka (2,5 km), Du-
bový Mlýn (5,5 km), usedlost Kaplanka (6,5 km), Heřmanův Dvůr 
(7,1 km), usedlost Šatovka (7,7 km), usedlost Žežulka (8,0 km).

Na fotografiích: Šárecký potok má pod Džbánem až bystřinný  
charakter; Revitalizace Šáreckého potoka; na titulce: Cesta průrvou 
pod nádrží Džbán.
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začátek trasy pro pěší: Ideálním začátkem výletu podél Šárecké-
ho potoka je konečná tramvají Divoká Šárka. Je zde rovněž stejno-
jmenná zastávka několika linek příměstských autobusů.

0 km – stanice Divoká Šárka (1)
Přímo okolo tramvajové konečné Divoká Šárka prochází červená 
turistická značka, po které pokračujte dolů po uzavřené komunikaci 
a následně vpravo po schodech pod hráz nádrže Džbán (2). Zde se 
poprvé setkáte se Šáreckým potokem, který vytéká z nádrže, do níž 
vtéká potok Litovický. Další cestu určuje červená značka a cyklotra-
sa číslo A163. Do přírodní rezervace Divoká Šárka vstupuje trasa 
působivou průrvou mezi Šestákovou a Kozákovou skálou (zde bý-
valo Šárecké hradiště /3/), kterou zde v průběhu milionů let vyhlou-
bil Šárecký potok, který zde má bystřinný charakter.

1,4 km – Přírodní koupaliště (4)
Pohodlně dojdete k přírodnímu koupališti, kde se rozloučíte s čer-
venou turistickou značkou, která odbočuje vlevo. Vaše cesta pokra-
čuje dále a sleduje značení cyklotrasy číslo A163. Asi 200 metrů za 
koupalištěm minete hostinec Dívčí skok (6), který je pojmenován po 
skále nad ním (5). Zanedlouho půjdete okolo další starobylé used-
losti Čertova Mlýna. Bude po vaší pravé straně.

2,5 km – Usedlost Želivka
Cestou minete další historickou usedlost Želivka (bude po vaší pra-
vé ruce).

2,65 km – odbočka vlevo
Asfaltová cesta a cyklotrasa A166 odbočují vpravo zpět k nádrži 
Džbán. Vaše trasa však v těchto místech klesá vlevo, stále společ-

ně s cyklotrasou A163 a především se Šáreckým potokem.
POZOR! Pro cyklisty je zde krátký, ale relativně terénní úsek.

3,65 km – Usedlost Vizerka
Po levé straně budete míjet místo, kde stávala usedlost Vizerka. Na 
podzim roku 2017 po původních objektech nic nezbylo, místo nich zde 
bylo staveniště.

4,4 km – Přítok Kruteckého potoka (7)
Zde můžete pokračovat buď po původní cestě, tedy společně po 
červené značce, nebo po povalových chodnících. Obě varianty se  
spojí nedaleko Jenerálky.

4,8 km – Jenerálka (8)
Došli jste k další významné stavbě, a to k Jenerálce. Zde trasa zahý-
bá vpravo k ulici Horoměřické, z které záhy odbočíte vlevo do ulice 
V Šáreckém údolí, kterou pokračujte dále. I tudy stále vede cyklotra-
sa A163. V tomto místě, tedy u Jenerálky, se charakter výletu radikál-
ně změní. Z přírodní scenérie se náhle dostanete do takřka plynulé zá-

stavby historických usedlostí, rodinných sídel, ale i nových develo-
perských projektů. Dolní část údolí Šárky byla na podzim roku 2017 
řadou stavenišť několika nových objektů.

5,4 km – Dubový mlýn
Asi po 50 metrech od autobusové zastávky Korek budete míjet po 
levé straně Dubový Mlýn, stojí poněkud stranou.

5,8 km – Kuliška
Za autobusovou zastávkou Kuliška začíná vpravo revitalizace Šá-
reckého potoka, nazývaná revitalizace Na Zlatnici (9). Zde můžete 
pokračovat buď po silnici, ale raději po pěšince a dřevěných chod-
nících podél revitalizovaného potoka. Napravo nad potokem se roz-
prostírá přírodní památka Zlatnice. Revitalizace končí nedaleko  
autobusové zastávky Kalinův mlýn. Po levé straně je přírodní  
památka Nad Mlýnem.

6,5 km – Usedlost Kaplanka
Po pravé straně budete míjet usedlost Kaplanku.

7,1 km – Heřmanův Dvůr
Procházíte u nově vybudovaného rezortu v místě původního Heř-
manova Dvoru.

7,4 km – Usedlosti mrázovka a Žitná

7,7 km – Usedlost Šatovka

8,0 km – Žežulka
U usedlosti Žežulka a stejnojmenné autobusové zastávky se setká-
te s další revitalizací Šáreckého potoka Na Žežulce (10). Na protější 
severní straně údolí je přírodní památka Dolní Šárka.

9,0 km – Břetislavka (11)
Ulice V Šáreckém údolí ústí do ulice V Podbabě. Na rohu stojí  
původní restaurace Břetislavka, která je nově zrekonstruovaná.

9,3 km – Ulice Podbabská (12)
Došli jste k rušné ulici Podbabská, za kterou ústí Šárecký potok do 
Vltavy, jste tedy na konci tohoto výletu.

zakončení trasy pro pěší: Přímo u zakončení trasy je autobusová
zastávka V Podbabě. Další možnost, jak pokračovat, nabízí přívoz 
P2 do Podhoří.

Podrobnější informace a mapy a také popis trasy pro cyklisty lze  
nalézt na stránkách: http://portalzp.praha.eu/podelpotoku

Podrobné informace k projektu a popisy dalších tras 
naleznete na adrese: 
http://portalzp.praha.eu/zaprirodou

Připravil Odbor ochrany prostředí MHMP, říjen 2018
Autor textu: Jiří Juřík; fotografie: OCP MHMP
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