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                                 KLUB ČESKÝCH TURISTÚ                                                                                                           

Odbor Praha Karlov 

ODDÍL LOKO PRAHA (dříve Lokomotiva Praha) 

120 00 Praha 2, Fügnerovo nám. č. 3 

                                  pro Vás již po dvacáté osmé připravil 

      turistický pochod s výstupem na 

 Pražský Děvín (308 m.n.m) 
v neděli dne 12. května 2019 – Svátek matek 

   abyste poznali okrajové části Prahy a oživili si staré české báje a       

        pověsti a též 302. výročí narození císařovny Marie Terezie  

 

Trasa MLADKA
1)

:  Ca 6 km, start v 9 – 13 hodin od stanice metra B Jinonice, pro rodiče s malými 

dětmi a kočárky a starší pochodníky (Butovice – pod Děvínem – Dívčí hrady – 

Radlická), cíl do 16 hodin. 

Trasa VLASTA: Ca 10 km, start v 8 – 13 hodin od stanice metra B Jinonice, pro rodiče s většími 

dětmi a seniory (Butovice – Prokopské údolí – Opatřilka – Děvín – Dívčí hrady 

– Radlická), cíl do 16 hodin. 

Trasa HODKA:  Ca 15 km, start v 8 – 10 hodin z železniční stanice Praha – Braník, pro turisty   

(Branický most – Malá Chuchle – Slivenec – Prokopské údolí – Opatřilka –  

Butovice – Děvín – Dívčí hrady – Radlická), cíl do 17 hodin. 

Trasa ŠÁRKA: Ca 20 km, start v 8 – 9,30 hodin z železniční stanice Praha-Veleslavín, pro 

turisty (Bílá hora – Řepy – Jinonice – Děvín – Dívčí hrady – Radlická), cíl do 17 

hodin. 

Trasa RADKA
2)

: Ca 25 km, start v 8 – 9,30 od stanice metra B Radlická, pro turisty (Vysoká –

Butovice – Dalejské údolí – Řeporyje – Slivenec  – Žvahov –  Děvín – Dívčí 

hrady – Radlická), cíl do 18 hodin. 

Trasa CTIRAD:  Ca 35 km, start v 7 – 8 hodin od stanice metra B Jinonice, pro dálkošlapy 

(Butovice – Řeporyje – Ořech – Kulivá hora – Radotín – Slivenec – Prokopské 

údolí – Děvín  – Dívčí hrady – Radlická), cíl do 19 hodin. 

Trasa BIVOJ: Ca 50 km, start v 7 – 8 hodin od stanice metra B Jinonice, pro dálkošlapy 

(Butovice – Řeporyje – Ořech – Choteč – Třebotov – Roblín – Mořina – Mořinka 

– Vonoklasy – Solopysky – Kulivá hora – Radotín – Slivenec – Prokopské údolí –  

Děvín  – Dívčí hrady – Radlická), cíl do 19 hodin. 

Trasa SVATKA:      Ca 3 km, převýšení ca 80 m. 

                                Start 14 – 16 hodin u zastávky ČD Praha-Žvahov, pro majitele chytrého mobilu   

                                GPS (Žvahov – Děvín – Dívčí hrady – Radlická), cíl do 18 hod., startovné jako u         

                                KČT. Účastníci obdrží zvláštní pamětní list. 

                                Elektronická trasa GPS ve spolupráci s projektem GEOFUN (geohra Staré    

                                pověsti české – Dívčí válka na Děvíně). Výhodou je již naistalovaná aplikace    

                                GEOFUN (OS Android i iOS) z adresy www.geofun.cz.       

            

                                 TECHNICKÁ INFORMACE PRO VŠECHNY ZÁJEMCE O EL. TRASU !  

                                  Doporučujeme výše uvedenou geohru nainstalovat předem, buď klasicky     

přes Google Play/App Store (aplikace GEOFUN a následný download hry), 

nebo přímo z uvedeného prohlížeče po zadání adresy http://qr.geofun.cz/335, 

kdy se do mobilu rovnou automaticky nainstaluje aplikace i s touto konkrétní 

hrou, anebo přes sken QR kódu níže.    
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                                 Poznámka: Vlakem se v uvedeném čase na start u zastávky ČD Praha-Žvahov lze 

dopravit z Prahy hl.n. (jeden spoj, dopravce KŽC) anebo z Prahy-Smíchova (dva 

spoje, dopravce ČD), popř. i z Prahy-Zličína (tři spoje, dopravce ČD i KŽC). Dále 

lze využít i autobus MHD č. 128 ze zastávky tramvaje „Hlubočepy“ do zastávky 

„Prosluněná“ poblíž zastávky ČD Praha-Žvahov. 

                                Parkování osobních aut je vhodné poblíž nádraží Praha-Smíchov. 

                                 

CÍL: Od 10,30 hod. postupně podle tras do 19 hodin u stanice metra „Radlická“ (linka   

                                metra B a tramvaj č. 7 „Radlická“). 
 

UPOZORNĚNÍ:       Pochod se koná za každého počasí – nutné vhodné oblečení a obuv, případně   

                                  trochu jídla a pití sebou. Každý účastník jde na vlastní nebezpečí, děti do 15 let  

                                 pouze v doprovodu dospělých. Zavazadla nehlídáme, ubytování nezajišťujeme,   

                                 zbloudilé nevyhledáváme.   

      
1)

 Pro kočárky je vhodná pouze trasa Mladka.  
        2)  

Pochodníci na trase Radka vlastnící chytrý mobil s GPS se mohou na Žvahově      

                                 napojit na elektronickou trasu Svatka. Ostatní pochodníci pokračují do cíle podle   

                                 popisu trasy. 

                             

STARTOVNÉ:         Kč 30,- , členové KČT (na průkaz) Kč 20,- , děti do 15 let Kč 5,-. 
 

MAPA:                      Edice KČT, mapa č. 36 Okolí Prahy-západ;  plán hl. m. Prahy. 
 

OBČERSTVENÍ:     Po trasách v restauracích. 

 

                                  Bližší informace o akcích „Toulavý kočárek“, „Vystup na svůj vrchol“, „IVV“ a  

                                  „200“ najdete na webových stránkách KČT: www.kct.cz. 
  

 

 

Turistický pochod PRAŽSKÝ DĚVÍN pořádáme již tradičné v Den svátku matek. Už podle názvu 

prochází okolím Prahy, je určen i maminkám s dětmi i bez dětí, ale samozřejmě i otcům a vůbec – jak 

jistě tušíte – VŠEM. Uskutečňuje se v nejkrásnějším měsíci roku a trasy vedou geologicky zajímavou 

přírodou a místy bájných českých pověstí. Je to kraj Dívčí války, kraj VLASTY a její družiny – dívek 

HODKY, ŠÁRKY, MLADKY, RADKY a SVATKY, podle nichž mají jména i jednotlivé trasy. A 

protože by na světě bylo bez mužů smutno, má svoji trasu i CTIRAD a BIVOJ.  
 

Cesty se sbíhají na vrcholu Děvína  (308 m n.m),  kde podle pověsti stával Dívčí hrad a odkud je 

hezký výhled dolů k Vltavě až k okrajovým částem našeho hlavního města. Za pěkného počasí je zde i 

možnost chvíle příjemného odpočinku. 

 

 


