
Modelářský výlet Zákolany – Okoř - Roztoky 

Datum: 13. května 2015 

Odjezd: Masarykovo nádraží 8:52 R690 Kralupy n. Vlt. 9:17 – 9:34 OS 19808 Zákolany 9:43 

Sraz: ve vlaku (pro zakoupení hromadné jízdenky je třeba nahlásit účast do úterý 12. 

května  14:00 na adresu: kratochvilova@karlin.mff.cuni.cz)  

Plán výletu (variant pro zkrácení či prodloužení délky výletu je mnoho): 

• Z vlakové stanice Zákolany po červené ve směru odjezdu vlaku do centra Zákolan (zde 

památník Antonína Zápotockého) 

• Z rozcestí „Zákolany“ dále po červené na rozcestí „Budeč“ (slovanské hradiště a 

rotunda sv. Petra a Pavla- nejstarší dochovaná kamenná památka v ČR) 

• Dále po červené přes rozcestí „Kováry- u viaduktu“, „Podholí-rozc.“ a „Nový mlýn“ na 

rozcestí „Okoř“ (zřícenina hradu Okoř v květnu otevřena pouze o víkendech) 

• Z rozcestí „Okoř“ po modré přes rozcestí „Noutonice“ na rozcestí „Velké Přílepy – 

Kamýk“ 

Dále dvě varianty cesty do Roztok: 

• 1) z rozcestí „Velké Přílepy – Kamýk“ dále po modré přes rozcestí „Statenice“  a 

„Černý vůl“ na rozcestí „Únětice“ (v Úněticích v ulici Rýznerova vpravo od modré 

pivovar s pivovarskou restaurací) 

• Dále po modré na rozcestí „Pod Alšovou vyhlídkou“(lze vystoupat na Alšovu vyhlídku- 

výhled na Kozí hřbety a únětické rybníky) 

• Dále po modré a naučné stezce „Únětický háj- Tiché údolí“(přírodní rezervace) přes 

rozcestí „Maxmiliánka“ na rozcestí „Roztoky žst.“ 

• Celkem 20,5 km 

__________________________________________________________________ 

• 2) z rozcestí „Velké Přílepy- Kamýk“ rovně po cyklostezce 0081 Kladenskou ulicí na 

velkou křižovatku- rovně Roztockou ulicí a vzápětí doleva Podmoráňskou ulicí až do 

Úholiček- z Úholiček z návsi ulicí k Podmoráni až vlakové stanici Úholičky (k Vltavě) 

• Doprava podél Vltavy k rozcestí „Roztoky - žalov“- dále po zelené na rozcestí Levý 

Hradec- doleva slepá odbočka ke kostelu sv Klimenta a hradišti Levý Hradec- zpět na 

rozcestí a dále po zelené přes rozcestí „U zdymadla“ a „Klecánky přívoz“ na „Roztoky 

žst.“ 

• Celkem 21,5 km 

 

Spojení: Praha – Zákolany  

[Masarykovo nádraží 8:52 R690 Kralupy n. Vlt. 9:17 – 9:34 OS 19808 Zákolany 9:43] 


