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Série - Bezbariérové trasy Prahou

Přes Stromovku na
Výstaviště



Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Prahou,
které jsou vhodné pro bezbariérové cestování




Všechny publikované trasy jsou sestaveny a prověřeny vozíčkáři
Hlavními kritérii při výběru vozíčkářských tras byla bezbariérová dostupnost
MHD, veřejnou dopravou nebo možnost vyhrazeného parkovacího
stání, sjízdnost terénu s minimální pomocí asistence, převážně rovinatý, zpevněný terén s pozvolným klesáním a s minimálním stoupáním.
Dalším kritériem byla síť služeb, jako je bezbariérové sociální zařízení, občerstvení.



Tyto trasy vznikly i díky podpoře společností, které vám v rámci těchto materiálů také představíme.

Stromovka
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TRASA 7. - Přes Stromovku na Výstaviště
Trója – Císařský ostrov - Stromovka - Výstaviště - Nádraží Holešovice
Trasa z Tróji přes Stromovku na Nádraží Holešovice patří i přes to, že ve valné
většině vede po asfaltových cestách, mezi ty obtížnější. Důvodem jsou občasná
prudká stoupání, kterým se na této trase nelze vyhnout a kde je pro jejich zdolání potřeba asistence anebo krátká pomoc ochotného kolemjdoucího. Z hlediska náplně zde budeme představovat další pražské přírodní zajímavosti a jedinečné technické památky. Na chvíli se zastavíme na Císařském ostrově a pak
ve Stromovce, kde se budeme soustředit na to nejzajímavější, co je v parku k
vidění. Technické památky, na které zde narazíme ve Stromovce nebo na Výstavišti, jsou cenným svědectvím dovednosti českých rukou. Zkrátka, nabídka
je velice bohatá a záleží jen na vás, co si vyberete při této trase spatřit.
POPIS ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O TRASE
Začátek trasy: Autobusová zastávka linky č.112, ZOO
Konec trasy: Stanice metra trasa C - Nádraží Holešovice
Délka trasy: 3 km
Čas jízdy: 2 hod
Zaměření: poznávací - historické, přírodovědné, sportovní
Obtížnost: náročná pro mechanický vozík, střední náročnost pro elektrický
vozík
Cenová hladina: zdarma

Začátek trasy začíná u zastávky autobusu č. 112 „Zoologická zahrada”. Zde
můžeme projít její další část zahrady,
kterou jsme třeba nestihli při naší poslední procházce. Doporučené okruhy
zoologickou zahradou jsou popsány na
trase č.6, která se ZOO podrobněji věnuje. Odtud se vydáme podél Trojského zámku směrem k parkovišti, zahneme doleva a po asfaltové cyklistické
stezce pokračujeme přibližně 400 metrů až k nájezdu na lávku na Císařský
Císařský ostrov—cesta
ostrov. K lávce vystoupáme po prudkém točivém nájezdu. Tuto část cesty u mechanických vozíků není možné absolvovat bez asistence. Samotná lávka také není po rovině, je zde tzv. houpák.
Na konci lávky pokračujeme pořád rovně přes Císařský ostrov. Ostrov je pojmenován Císařský na paměť události, kdy jej kdysi čeští stavové darovali císaři Rudolfu II., který si zde zřídit bažantnici. Podél naší cesty vpravo uvidíme
jezdecký klub, kde se můžeme také zastavit na občerstvení. Je zde ne příliš
dobře přístupná bezbariérová toaleta. Pro elektrické vozíky nevhodná.
Před námi je nyní téměř 90-ti stupňová zatáčka vlevo, která nás dovede na
další lávku přes trojský plavební kanál do Stromovky. Zde nebudeme najíždět
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Císařský ostrov

na chodníky, ale pojedeme po vozovce. Musíme zde dávat pozor na relativně
velký cyklistický provoz. Po přejetí lávky objedeme nesjízdné napojení na hlavní cestu Stromovkou, a proto se zde stočíme prudce vpravo a přibližně po třiceti metrech prudce vlevo, kolem parkoviště. Po pár metrech narazíme na cestu,
která povede vlevo, a tou se vydáme. Park Stromovka je stejně, jako většina
předešlých parků, kterými jsme již projížděli celý bezbariérová, není se tedy
ani zde nutné držet námi vytyčené trasy. Pokud se ale necítíte, na delší projížďku, tak námi vybraná trasa je nejjednodušší a nejkratší.
Stromovka, nebo-li Královská obora je
rozsáhlý přírodní park a oblíbené rekreační
místo Pražanů s rozlohou 95 ha. Její bližší
popis naleznete v trase č.5.

Císařský ostrov—cesta

Rudolfova štola. Vyústění slavné Rudolfovy štoly ve Stromovce najdeme poblíž vodárenského domku u bývalé Šlechtovy restaurace. Portál štoly zdobí korunka, Rudolfova iniciála a letopočet dokončení stavby. Tento technický zázrak kopali téměř

4

www.praguecityline.cz

5

www.praguecityline.cz

Stromovka—cesta

deset let havíři z Kutné Hory. Potřebovali k
tomu pět svislých šachet, z nichž pak pokračovali horizontálním směrem do obou
stran. Štola měří 1 102 metrů, a přestože
byla mnohokrát opravována a postupně
vyzdívána, na četných místech vypadá spíš
jako pouhá skalní puklina. V některých
místech její výška nedosahuje ani 160 cm
a na šířku měří v nejužším místě asi 70
cm. Díky minerálům, které se usazují na
stěnách, dokonce některé partie připomínají krasové jeskyně. Toto historické dílo je

dnes bohužel nepřístupné.
Planetárium najdeme na východním okraji Královské obory, v těsné blízkosti
Výstaviště. Patří k největším zařízením svého druhu na světě. Jeho projekční
plocha 843 m2 je největší v České republice a kopule kruhového sálu o průměru 23,5 metru pro 210 diváků se klene do
výšky 15- ti metrů. Systémy instalované v
sále Cosmorama dokáží vytvořit dokonalou
iluzi vesmíru. Nabídka programů zahrnuje
všechny věkové kategorie - od pohádek s
astronomickou tématikou pro děti přes pořady pro školy a speciální přednášky pro
vysokoškoláky až po atraktivní audiovizuální pořady pro dospělé. K mimořádně silným
diváckým zážitkům patří laserová představení pod umělou oblohou.
Stromovka—Planetárium

Naše vytyčená trasa nás povede po cyklistické stezce A1, na kterou se napojíme hned za lávkou, a která nás přivede k
orientační mapě parku Stromovka. Pak podjedeme železniční most a dojedeme
na rozcestí, z něhož pokračujeme k padlému stromu Platan, který je dnes
vzpomínkou na povodně 2002. Odtud pokračujeme k rybníčkům. Zde vyjedeme krátký prudký svah a pokračujeme po
hlavním okruhu Stromovky k hlavní bráně
Výstaviště. Od Výstaviště, které jsme si
podrobněji představili v trase č.5, pokračujeme podél parkoviště ulicí U výstaviště
směrem k Holešovickému nádraží. Podjedeme pod železničním mostem a směřujeme
Partyzánskou ulicí až k světelné křižovatce,
za kterou je vstup do vestibulu vlakového
nádraží a metra a kde také trasa končí.

Výstaviště v Holešovicích
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Technické údaje trasy:
Určeno pro: mechanický i elektrický vozík
Povrch cest:
Císařský ostrov - asfaltový povrch
Stromovka - asfaltový povrch místy popraskaný, zemitý
Terén: Převážně rovinatý , ale v některých úsecích terén vlnitý od mírného po velmi prudké stoupání nebo klesání
Přístupnost bezbariérové MHD:
všední dny: bus č. 112, metro Nádraží Holešovice
o víkendu: bus č. 112, metro Nádraží Holešovice
WC a občerstvení:
Jezdecký areál (šířka dveří 70 cm, úzká chodba před toaletou nelze se s vozíkem otočit)
Restaurace Pražan, Výstaviště
Veřejné toalety, Výstaviště
Průmyslový palác, Výstaviště - v pravém křídle, někdy bývá uzamčené
Lapidárium, Výstaviště
Divadlo Pyramida, Výstaviště - v době představení
Křižíkova fontána, Výstaviště - je trvale uzamčená, nutno kontaktovat správce objektu
! POZOR:
Na lávce přes sportovní kanál u Trojského zámečku je houpák prudké stoupání na lávku,
které není možné zvládnout bez asistence
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RAŽSKÝ HRAD

Seznámení s historií

www.praguecityline.cz

ww
. p r a gprohlídku
u e c i thlavní
y l i n dominanty
e . c o m nejen města Prahy,
Před tím, než se vydáme
naw
samotnou
ale celé naší republiky, měli bychom se seznámit s historií památky, která je spojena se
současností ale i minulostí státu. Patří mezi velice důležité symboly, a proto pojďme
společně nahlédnout za zdi Pražského hradu, a seznamme se s historickými událostmi,
které ovlivňovaly dějiny České republiky, protože právě na Hradě se utvářela velká část
naší historie.
Prague City Line turistům a návštěvníkům Prahy nabízí:

Počátek



Doporučené a přehledně zpracované turistické trasy po Praze

Pražský hrad byl dle dochovaných historických pramenů založen přemyslovských knížeTématicky
zaměřené
turistické
průvodce
po Praze
k volnému
stažení
v PDF a
tem Bořivojem
roku
880. Toto
středověké
hradiště
bylo poté
opevněno
příkopem
formátuapřímo
internetových
valem z kamení
hlíny.z Poté
na územístránek
hradu vyrostly kostely, nejprve kostel Panny
Marie, a v první polovině desátého století kostely zasvěcené svatému Jiří a svatému
 Tématicky zaměřené tištěné turistické průvodce po Praze ZDARMA
Vítu. Píše se tedy desáté století a Pražský hrad se stává sídlem hlavy státu, knížete
a později
krále. Kromě
hlav státu
zdekteré
všakdoporučujeme
působil i nejvyšší
církve,
 také
Informace
o zajímavým
místech,
v Prazepředstavitel
navštívit v širopražský biskup. Později byla v místě původní rotundy postavena bazilika svatého Víta, jež
kých souvislostech, zpracovaných s originálními texty, řadou kvalitních fotose stala hlavním hradním kostelem. A čím byla také velmi významná? Byly zde totiž
doplněných
uchovány grafií
relikvie
světců mapami.
a patronů Země. Nutno zmínit svatého Víta, Václava a také
Vojtěcha.
 Nabídku a informace o ubytování a dalších službách, které Praha nabízí

 krážem
SLEVENKY,
průvodce který šetří vaše peníze
Křížem
staletími
Co přinesla vláda Lucemburků?
Dalším historickým mezníkem, důležitým v historii stavby, je období čtrnáctého století, kdy
na český trůn usedá rod Lucemburků. V té době se Pražský hrad, díky osobě Karla IV.,
poprvé stává císařskou rezidencí a zároveň sídlem panovníka Svaté říše římské.
Hrad v té době prodělal rozsáhlé rekonstrukce, kdy byl přestavěn královský palác a
posíleno hradní opevnění. Stavební práce se nevyhnuly ani chrámu svatého Víta, který
začal získávat gotickou podobu.
Od husitství kontakt:
k Jagelloncům
ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU o.s.
Nastává období husitských válek,
které nebylo pro
Hrad nijak příznivé. Po desetiletí neJagellonská
2428
byl nikým obýván, což se výrazně podepsalo na hradních budovách a na opevnění, které
130 00 Praha 3
začaly pomalu chátrat. V roce 1483 začalo opět svítat na lepší časy. Na trůn usedá
Telefon:
+420
724Chátrající
333 242
dynastie Jagellonců, která se na Hradě
usídlila.
zdi byly opět opraveny a doE-mail:
praguecityline@gmail.com
konce vyrostly nové obranné věže Prašná věž, Nová bílá věž a také Daliborka. Dále došlo
k přestavbě a rozšíření královského paláce. Zajímavostí je, že v té době byl nádherný
Vladislavský sál považován za největší světský klenutý sál tehdejší Evropy.
Na trůn usedají Habsburkové
Renesanční háv si Hrad oblékl díky další vládnoucí dynastii, tedy Habsburkům. V té
době byla založena Královská zahrada, která se dočkala největšího rozmachu
v šestnáctém století. Z tohoto období pochází stavby, které měly sloužit především pro
zábavu panstva, jimiž byl letohrádek, míčovna, střelnice a také lví dvorek. Jistých
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