
ZAJÍMAVOSTI NA TRASE 
 

2,0 km - PP Kněživka 
Nejstarší místo v Tuchoměřicích. Bývalo zde pravěké – keltské 
osídlení z 4. – 3. století před n. l. Předmětem ochrany v rámci PP 
Kněživka je opuštěný buližníkový lom. 
  

2,6 km - Zámek v Tuchoměřicích 
Obec poprvé doložena až v roce 1301. Kostel a fara jsou poprvé 
zmíněny roku 1352 v papežských registrech. V 16. stol. zde bylo 
středisko českých bratří. V letech 1621 – 1773 zde působili 
jezuité, kteří v 2. pol. 17. stol. vybudovali rozsáhlou rezidenci  
a kostel sv. Víta. V období od roku 1898 do roku 1988 byl v koleji 
ústav pro rekonvalescenci. Od té doby byl objekt opuštěn, až do 
roku 1998, kdy byl nabídnut komunitě Chemin Neuf (Nová 
cesta). 
  

4,6 km - Štěrbův mlýn 
Tento mlýn byl v provozu ještě ve 30. letech 20. století. Kolem 
roku 1950 zde byla výroba dětských kočárků, později topných 
těles.  
  

5,2 km - Kopaninský mlýn 
Jeden z nejstarších mlýnů v oblasti. Jeho součástí byla i pila, 
nahrazující na jaře činnost mlýna. 
 

6,2 km - Zámek ve Statenicích 
První zmínka o Statenicích je z roku 1227, kdy zde byl dvůr, který 
často měnil majitele. Zámek stojí na místě tvrze a začal být 
budován před rokem 1665. Po roce 1945 získává zámek státní 
statek. Nyní je opuštěn a chátrá.  
  

7,6 km - Černý Vůl 
Jméno obec dostala podle nálezu neolitické kultovní plastiky 
objevené ve zdejší cihelně a představující hlavu býka. 
  

9,1 km - Únětice 
Starobylá ves připomínaná již roku 1125. V roce 1879 zde bylo 
amatérským archeologem dr. Č. Rýznerem nalezeno velké 
pohřebiště ze starší doby bronzové (1700 – 1500 př. n. l.) 
s charakteristickými znaky, proto dalo naleziště jméno celé 
kultuře. V obci je barokní kostel Nanebevzetí P. Marie z let 1766 
– 1770 a kaple sv. Josefa z r. 1716. 
 

9,9 km - PR Údolí Únětického potoka 
Od roku 1988 přírodní rezervace o rozloze 59,6 ha. Předmětem 
ochrany krajinářsky význačná niva a skalnaté svahy údolí, dále 
cenné zbytky vřesovišť. Nejcennější partií celého chráněného 
území jsou Kozí hřbety tvořené velmi tvrdými buližníky. 
  

Trojanův mlýn 
Mlýn byl založen pravděpodobně již v polovině 13. století nebo 
ještě o sto let dříve. Častým hostem zde býval i malíř Mikoláš 

Aleš, který tři roky žil a tvořil v suchdolském Brandejsově statku. 
V roce 1922 nový majitel L. Bayerle mlýn změnil na restauraci, 
mlýnskou vodní nádrž upravil na koupaliště.  
  

Spálený mlýn 
Mlýn je zvaný Spáleník. Byl založen koncem 18. stol.  
a zprovozněn v roce 1787, ale záhy vyhořel. K opětovnému 
zprovoznění došlo až roku 1813. Od roku 1878 zde byla výroba 
mýdla, továrna v roce 1880 vyhořela. V roce 1904 objekt znova 
vyhořel. Díky tomuto mlýnu vznikla pohodlná cesta spojující 
Suchdol s Roztoky. 
  

12,3 km - Maxmiliánka 
Výletní restaurace s hotelem se slavnou historií. Původní 
restaurace ve švýcarském stylu byla postavena před rokem 
1896, hotel byl dostavěn v roce 1924. V současnosti je celý areál 
zdevastovaný. 
  

13,5 km - Roztoky u Prahy 
První osídlení je prokázáno již od mladší doby kamenné. V době 
po příchodu Slovanů v 6. století n. l. bylo v těchto místech 8 až 9 
slovanských osad. V období 19. až 20. století se z Roztok stalo 
oblíbené výletní místo Pražanů s rozsáhlou vilovou zástavbou. 
V letech 1945 – 49 byl v Roztokách vybudován první závod na 
výrobu antibiotik v republice. 
  

Zámek v Roztokách 
V současnosti je zde umístěno Středočeské muzeum. Původní 
tvrz je připomínána počátkem 13. století a v 2. polovině 14. 
století byla přestavěna do současného kruhového půdorysu  
a byla upravena jako zámeček. Objekt byl v letech 1956 – 1966 
obnoven. Uvnitř v patře je gotická kaple s křížovou klenbou  
a nástěnnými malbami z 80. let 14. století. 

Podrobnější popis této trasy i dalších vycházek po 

pražské přírodě naleznete na adrese: 

http://portalzp.praha.eu/podelpotoku 
 

Připravil Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 

MHMP v březnu 2015. Neprodejné. 

Autor textu, fotografie: Jiří Juřík. 

Sada tras „Po Praze podél potoků“ 

č. 14: podél Únětického potoka 

Únětický potok pramení na návsi uprostřed obce 
Kněževes. Pramen je hned od začátku vydatný  
a tvoří jej několik zdrojů. 
Trasu podél Únětického potoku lze rozdělit na dvě 
části, horní vede po silnici a skrz několik obcí. Za 
Úněticemi se pak budete až do Roztok pohybovat 
přírodou. 
Celková délka trasy je cca 14 km. 

Na fotografiích:  Prameniště Úně-
tického potoka v Kněževsi, Přírodní 
památka Kněživka v Tuchomě-
řicích, zámek v Roztokách. Na 
titulní straně: cesta Tichým údolím.  
Foto: Jiří Juřík. 

http://portalzp.praha.eu/podelpotoku
http://portalzp.praha.eu/podelpotoku


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0 km – Stará hospoda 
Trasa podél Únětického potoka začíná v Kněževsi, u autobusové 
zastávky „Kněževes, Stará hospoda“, kam jezdí linka 319, 
spojující letiště v Ruzyni, Terminál 1 s Jenčí. 
  

Zde můžete udělat odbočku k vyhlídce na přistávací  
a vzletovou plochu nedalekého letiště. Vyhlídku naleznete na 
konci ulice Na Staré silnici. 
  

0,2 km – prameniště 
Vlastní trasa vede dolů k návsi do uličky U Ouvalky, na jejím 
konci se nachází prameniště Únětického potoka. Od pramene 
vede po pravém břehu potoka malá pěšinka, končící schody. 
Dále pokračujte rovně k ulici Na Hlavní silnici, zde odbočte 
vpravo. 
  

Únětický potok protéká po soukromých pozemcích a pod 
zástavbou Kněževsi napájí první rybník, který patřil 
k Čermákovu mlýnu. Cesta však vede po hlavní a pod rychlostní 
komunikaci R7. 
  

1,5 km – Tuchoměřice 
Trasa vstupuje do Tuchoměřic. Potok teče nejprve po vaší pravé 
ruce, ale dále podtéká cestu na opačnou stranu, vy pokračujte 
stále rovně po ul. V Kněživce. 
 

2,0 km – PP Kněživka 
Na úrovni ulice Příkré (odbočuje z hlavní vlevo) vede vpravo 
mezi domky průchod, na jehož konci je ulice Pod Skálou. Jednu 
stranu této ulice pak tvoří PP Kněživka. 
 

Dále pokračujte ul. Pod Skálou a zpět na hlavní. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,6 km – odbočka k zámku 
Z hlavní odbočte vlevo do ul. K Poště a pokračujte stále po ní. 
Po levé straně bude nad vámi zámek v Tuchoměřicích. Na konci 
ul. K Poště se zleva přidá červená turistická značka, kterou 
sledujte dále - do ulice U Hřiště a Za Kostelem. 
  

4,0 km – hlavní 
Došli jste k silnici Ke Statenicím, kde červená odbočuje vpravo. 
Vy pokračujte rovně po silnici. 
  

4,6 km – mlýny 
Po své pravé ruce minete Štěrbův mlýn a po dalších asi 600 
metrech Kopaninský mlýn, který (na podzim 2014) procházel 
rekonstrukci. 
  

5,4 km – rovně z hlavní 
V pravotočivé zatáčce, těsně před Statenicemi, opusťte hlavní  
a pokračujte rovně po menší cestě. 
  

6,2 km – zámek Statenice 
Po levé ruce minete chátrající budovu zámku ve Statenicích. Za 
zámkem se zleva k vaší trase přidá modrá turistická značka, 
která vás bude doprovázet až na konec výletu podél Únětického 
potoka. 
  

9,1 km – Únětice 
Společně s modrou značkou a cyklotrasou 8100 jste prošli obec 
Černý Vůl a došli do středu Únětic. 
 

Na konci Únětic na vás čeká nejhezčí část výletu, která bude 
plně přírodního rázu. 
  

9,9 km – Tiché údolí 
Za rybníkem se připojíte na naučnou stezku Roztocký háj – 
Tiché údolí. Vlevo je vyznačena odbočka k Alšově vyhlídce. Po 
vaší pravé ruce se rozkládá území přírodní rezervace Údolí 
Únětického potoka. Po dalších cca 400 m začíná po vaší levé 
ruce území přírodní rezervace Roztocký háj - Tiché údolí. 
  

12,3 km – Maxmiliánka 
Na tomto místě Tichého údolí se vám naskytne poněkud 
smutný pohled. Prvním objektem, který uvidíte je chátrající 
bývalá restaurace s hotelem Maxmiliánka. Ze sousední koliby 
zbyl jen komín. 
Modrá značka zde opouští ulici Tiché údolí a vede těsně po 
levém břehu Únětického potoka. 
  

13,5 km – konec trasy 
Modrá značka vás dovedla k ulici Nádražní v Roztokách u Prahy. 
Došli jste přímo k vstupu do zámku v Roztokách, který se 
nachází hned za železniční tratí. 
 

 
Další návaznosti (Pražská integrovaná doprava): 
Z Roztok do Prahy jezdí jak vlakové, tak autobusové spoje. 
 

Pro cyklisty je přímé spojení do metropole poněkud složitější, 
protože po levém břehu Vltavy vede do Prahy úzká a poměrně 
frekventovaná silnice, která však na hranicích města, v Sedleci, 
navazuje na cyklostezku s cyklotrasou A1. Příjemnější je použít 
přívoz do Klecánek a pokračovat po pravém břehu Vltavy  
a po cyklotrase A2. 
 
 

Orientační mapa a popis trasy 

Únětický potok v Tichém údolí (foto: Jiří Juřík) 


