
ZAJÍMAVOSTI NA TRASE 
 

2,0 km - Třebonice 
Obec Třebonice je zmiňovaná poprvé roku 1279, kdy byla prodána 
břevnovskému klášteru. Na návsi stojí novogotická, osmiboká kaplička 
se zvoničkou z roku 1886. Památník padlým za 1. svět. války je z let 
1924 – 25. 
  

3,0 km - Chaby 
První písemná zmínka o usedlosti Chaby je z roku 1360. V roce 1371 
věnovala královna Alžběta, manželka krále Karla IV., usedlost Chaby 
záduší krteňského kostela. 
  

3,0 km - Krteň 
V těchto místech bývala vesnice, z které se zachoval pouze současný 
kostel z poloviny 13. století, přestavěný novorománsky roku 1890. 
V kostele sv. Jana a Pavla je barokní oltář sv. Barbory s obrazem sv. 
Václava (je z roku 1699). Podle pověsti založila tento kostel královna 
Eliška, manželka Karla IV. Zpráva o zaniklé vesnici je dochována z roku 
1434, jinak se nedochovaly žádné informace. Ves patřila do majetku 
českých králů. 
  

4,6 km - Skanzen Řepora 
Dřívější jméno skanzenu je Tuležim. Skanzen imituje život ve 
středověké vesnici. Kromě každodenní prohlídky se zde pořádají  
i příležitostné větší akce. 
  

5,5 km - Řeporyje 
Na místě dnešního kostela sv. Petra a Pavla v Řeporyjích stával 
románský kostelík. V roce 1772 byl jezuity kostelík přestavěn  
a z původní stavby se dochovala jen západní apsida s románskou věží. 
Vnitřní zařízení kostela je rokokové. 
  

6,3 km - Placatá skála 
Těsně za Řeporyjemi je po levé straně skalnatá plocha, tvořená ze 
žlutozeleného pískovce a prachovce. Na vrstvách jsou viditelné stopy 
po pohybu mořských živočichů.  
  
NPP Dalejský profil 
Národní přírodní památka. Od roku 1982 chráněný přírodní výtvor  
o rozloze 23,78 ha. Paleontologické naleziště, klasický profil 
ordovikem, silurem a devonem s řadou mezinárodně významných 
geologických odkryvů a nalezišť zkamenělin. Významné společenstvo 
skal s teplomilnými pastvinami s chráněnými a ohroženými druhy. 
  

8,9 km – U Nového mlýna 
Národní přírodní památka, chráněno od roku 1982 na rozloze 12,7 ha. 
Chráněno jako geologický profil pro hranici spodní – střední devon, 
naleziště zkamenělin a společenstva teplomilné travní a skalní stepi. 
Četné zkameněliny ramenonožců, mlžů a trilobitů. 
 

9,5 km – Opatřilka-Červený lom 
Přírodní  památka. Od roku 1982 chráněný přírodní výtvor o rozloze 
8,2 ha. Jde o klasický profil svrchním silurem a spodním devonem  
a paleolontologické naleziště. Významné společenství teplomilných 
pastvin s výskytem chráněných a ohrožených druhů. 

 10,1 km - Bývalé Klukovické koupaliště 
V místech soutoku Dalejského a Prokopského potoku dosahují skalní 
stěny výšky až 70 metrů. Nad soutokem bylo Butovické hradiště (viz. 
Prokopský potok). Bývalo zde přírodní koupaliště, po kterém se 
dodnes již nic nedochovalo. 
  

PR Prokopské údolí 
Přírodní rezervace. Chráněno od r. 1978 na rozloze 101,5 ha. I přes 
značné postižení činností člověka při výstavbě železnice, silnice, sídlišť 
a provozem lomů je Prokopské údolí  jedním z přírodovědecky 
nejcennějších území v Praze. Krasové území s četnými lokalitami 
zkamenělin, stepní a lesostepní společenstva. Bylo zde zjištěno přes 
400 druhů rostlin, z toho 26 chráněných. V prehistorických dobách 
místo četných osídlení v jeskyních. 
  

11,1 km - Daleje 
V těchto místech žil v 11. století poustevník sv. Prokop, pozdější opat 
slovanského benediktinského kláštera na Sázavě. Žil u 120 metrů 
dlouhé jeskyně, která byla původně útočištěm pravěkého člověka. 
Bývala zde i poustevna z roku 1715. Jeskyně zanikla lomovou těžbou 
v letech 1883 až 1887. V průběhu 2. svět. války zde okupanti 
vybudovali podzemní objekt. Ten v období socialismu obsadila 
armáda, která dále razila štoly a v roce 1975 odstřelila i kostelík sv. 
Prokopa. 
  

12,1 km - Jezírko 
Jezírko vzniklo po odstřelu skály v roce 1905. Původní dno lomu bylo 
12 metrů pod hladinou vody. Jezírko má podzemní přítok a odtok 
vody, není tedy napájeno vodou dešťovou. Jezírko je dlouhé 107 
metrů, široké 26 metrů a díky usazeninám hluboké již jen 10 metrů. 
  

PP Železniční zářez 
Od roku 1988 přírodní památka o rozloze 0,55 ha. Geologický profil 
hranicí mezi chotečským a srbským souvrstvím (devon). Klasické 
naleziště zkamenělin devonské fauny a flóry. 
  

12,5 km - Hlubočepské viadukty 
Součást Pražského Semmeringu, který patří k Buštěhradské dráze. 
Viadukt je z roku 1872 a je 21 metrů vysoký, má šest oblouků a je 
významnou technickou památkou a krajinotvorným prvkem. V zářezu 
železniční trati je naleziště nejstarší suchozemské flóry v Čechách ze 
středního devonu. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13,8 km - Tramvajový most 
Most pro tramvaj na sídliště Barrandov. Unikátní stavba, dokončená 
v roce 2003. Most byl na podpěry z hora vysunut. 

Podrobnější popis této trasy i dalších vycházek po 

pražské přírodě naleznete na adrese: 

http://portalzp.praha.eu/zaprirodou 
 

Připravil Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 

MHMP v listopadu 2014. Neprodejné. 

Autor textu, fotografie: Jiří Juřík. 

Sada tras „Po Praze podél potoků“ 

Č.7: podél Dalejského potoka 

Dalejský potok a jeho okolí patří k nejoblíbenějším 
výletním lokalitám v Praze. Kdo by neznal Prokopské 
údolí, kterým potok protéká ve své dolní části. 
Nicméně i horní část toku, především pod 
Řeporyjemi, nabízí zajímavá místa k procházkám. 
 
 

Celková délka trasy je cca 15 km. 

http://portalzp.praha.eu/zaprirodou
http://portalzp.praha.eu/zaprirodou


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Začátek trasy: 
Začátek výletu podél Dalejského potoku je takřka přímo u jeho 
pramene v obci Chrášťany. Jezdí sem z Prahy několik 
příměstských autobusových linek, například 307, 308, 309, 310 
a další. 
  

0 km – Chrášťany 
Od autobusové zastávky se vydejte okolo základní školy na 
náves, kde je pomník a kaplička, ale také nádrž napájená vodou 
budoucího Dalejského potoka. Další cesta vede k hlavní silnici  
a zde vlevo směrem k Pražskému okruhu, který přejdete  
a pokračujte do Třebonic. 
  

2,0 km – Třebonice 
Projděte Třebonicemi po hlavní ulici K Řeporyjím. 
  

3,0 km – Krteň 
Po ul. K Řeporyjím dojdete pod malé návrší Krteň, kde stojí 
vlevo kostelík sv. Jana a Pavla. 
Pokud byste odbočili vlevo po polní cestě, dojdete po dalších 
asi 400 metrech k usedlosti Chaby, odkud je to kousek ke 
stanici metra Stodůlky (alternativní začátek trasy). 
  

4,0 km – ul. Poncarova 
Od Krtně pokračujte stále po silnici k čtyřproudové komunikaci 
Poncarově. Podél silnice vede vlevo chodník, po kterém 
pokračujte dále. Podejdete komunikaci, zde se opět setkáte 
s Dalejským potokem, a pokračujte po jeho levém břehu. 
  

4,6 km – Řepora 
Cesta vás dovede okolo rybníků do lesíku. Zde se zleva přidá 
modrá turistická značka, která sem vede od stanice metra  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stodůlky. Pokud byste se vydali vlevo, dojdete k zadnímu 
vstupu do skanzenu Řepora.  
 

Stále po modré značce pohodlně dojdete do středu městské 
části Řeporyje. 
  

5,5 km – Řeporyje 
Na Řeporyjském náměstí opustíte modrou turistickou značku  
a dále budete pokračovat po značce zelené. Zároveň se v tomto 
místě napojíte na trasu naučné stezky Údolím Dalejského 
potoka. Její první zastávka je skryta u autobusové zastávky. 
  

6,3 km – Placatá skála 
Ulicí Mládkovou vyjdete ze zástavby Řeporyjí a hned za ní 
minete Placatou skálu, kde je i infotabule naučné stezky. 
Kousek od tohoto místa stojí po stranách cesty dva kamenné 
sloupy, doplněné o skleněné prvky, tvořící pomyslný vstup do 
přírodního území, které je chráněno jako NPP Dalejský profil.  
  

6,7 km – Trunečkův mlýn 
Po své pravé straně minete zanikající Trunečkův mlýn. Za 
bývalým mlýnem zelená i naučná stezka odbočují vlevo od 
potoka, který dále sleduje cyklotrasa A12. Obě varianty se 
zanedlouho setkají, proto si můžete vybrat, kudy půjdete dále. 
  

7,3 km – vápenka 
Pokud budete sledovat cyklotrasu A12, obejdete ruiny vápenky 
a za nedlouhým stoupáním se setkáte jak se zelenou značkou, 
tak i s naučnou stezkou. Trasa pokračuje ostře vpravo. 
  

8,9 km – lávka u Nového mlýna 
Stále souběžně s Dalejským potokem pokračujte údolím po 
široké cestě. Minete samoty v Dobré vodě, až dojdete 
k dřevěné lávce u Nového mlýna. Zde nastane pro cyklisty 

nejkomplikovanější úsek, protože musí překonat stoupání  
a následně prudký sjezd s dřevěnými stupni. 
 
9,5 km – Červený lom 
Po levé straně minete skutečně červené stěny přírodní 
památky Opatřilka - Červený lom.  
  

10,1 km – soutok s Prokopským potokem 
Cestou potkáte kamenné sochy s názvem Bojiště a sejdete 
k asfaltové silničce, po které pokračujte vpravo. Zanedlouho 
dojdete k louce, kde je dětské hřiště. 
V tomto místě je soutok Dalejského a Prokopského potoku. 
  

11,1 km – Daleje 
Došli jste k dalšímu zajímavému místu, k Dalejím, které dalo 
jméno nejen potoku, ale i celému okolí. Více informací se 
dovíte z tabulí naučné stezky. 
  

12,1 km – jezírko 
Několik desítek metrů dlouhá odbočka vás dovede k další 
atrakci na trase. Jedná se o populární jezírko, stísněné mezi 
skalami. 
  

12,5 km – viadukt 
Symbolický závěr přírodní části trasy podél Dalejského potoku 
tvoří jeden z železničních viaduktů, za kterým dále pokračujte 
zástavbou Hlubočep. Právě v těchto místech končí trasa naučné 
stezky. Pokračovat můžete buď po cyklotrase A12, tedy po ulici 
Hlubočepské nebo pod tratí po zelené značce. Obě varianty se 
sejdou kousek od pozoruhodného tramvajového mostu. 
  

13,8 km – vpravo z ul. Hlubočepské 
Zanedlouho pod tramvajovým mostem opustíte ulici 
Hlubočepskou, odbočíte vpravo a po chodníku podejdete spleť 
nájezdů na Barrandovký most. 
  

14,8 km – konec trasy 
Za podchodem pod Barrandovským mostem dojdete k břehu 
Vltavy, kde končí svoji pouť Dalejský potok, tím končí i trasa 
podél něj. 
 
 
Poznámka pro cyklisty: 
Takřka celá trasa podél Dalejského potoku je na kola sjízdná. 
Největší překážku tvoří dřevěné stupně v klesání za Novým 
mlýnem. Jinak celým údolí od Řeporyjí až k Vltavě vede 
cyklotrasa A12 

Orientační mapa a popis trasy 


