
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TURISTIKA PRO VŠECHNY
ZNAČENÉ TRASY PRO VOZÍČKÁŘE

Co je Klub českých turistů
• celostátní občanské sdružení s činností od roku 1888
• má členskou základnu kolem 33.000 mládeže a dospělých
• má oblastní zastoupení ve všech krajích
• má 450 základních článků – odborů KČT – v řadě měst a obcí

Čím se KČT zabývá
• pořádáním turistických akcí pro členy i širokou veřejnost
• turistickým značením pěších tras, cyklotras, tras pro lyžaře, tras 
pro turistiku na koni a nově i tras pro vozíčkáře
• vydáváním turistických map v měřítku 1 : 50.000 pro pěší turis-
tiku a cykloturistiku
• provozováním horských turistických chat
• vydáváním časopisu TURISTA, Obrazového atlasu turistických 
cílů

Klub českých turistů – ústřední sekretariát
Archeologická 2256,  
155 00  Praha 13 – Lužiny
od 1. 8. 2012: Revoluční 1082/8,  
110 00  Praha – Nové Město
e-mail: kct@kct.cz, web: www.kct.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12  Praha 1
tel. ústředna 234 811 111,  
e-mail: posta@msmt.cz, web: www.msmt.cz

Městská část Praha 13
Sluneční nám. 2580/13
158 00  Praha 13
tel. ústředna 235 011 111,  
informace 235 011 144, 235 011 228
web: www.praha13.cz

OZP
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců 
bank, pojišťoven a stavebnictví
Roškotova 1225/1, 140 21  Praha 4
tel. 261 105 222, web: www.ozp.cz

Desert Essence
Brandejsovo nám. 6, 165 00  Praha  
e-mail: info@DesertEssence.cz, web: www.
DessertEssence.cz

BO CO s.r.o.
Letohradská 1363, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel. 603 772 985, e-mail: boura@bocouno.cz
www.bocouno.cz

Praha 13 - Stodůlky
Až do poloviny 70. let minulého století byly Stodůlky malou 
středočeskou obcí. V roce 1974 se v rámci rozšiřování hranic 
hlavního města staly součástí „velké Prahy“ a to ovlivnilo další 
vývoj celého regionu. Rozhodnutí vybudovat v oblasti několik 
velkých sídlišť vydal již v roce 1967 Národní výbor hlavního 
města Prahy. V roce 1983 byly postaveny první paneláky nové-
ho sídliště Stodůlky. V dalších letech se postupně budovala dal-
ší sídliště - Lužiny, Velká Ohrada a Nové Butovice.
Nové sídlištní město s několika desítkami tisíc obyvatel přesáh-
lo hranice a význam původních Stodůlek. Po řadě jednání bylo 
rozhodnuto a 28. března 1991 byl vyhlášen vznik nové městské 
části s příznačným názvem - Jihozápadní Město. V rámci dal-
ších změn ve správním členění hlavního města v listopadu 1994 
došlo ke změně názvu na Městskou část Praha 13. 
Sluneční náměstí bylo pojmenováno podle projektovaných tří 
energeticky soběstačných kaskádových bytových domů vytápě-
ných slunečními kolektory (tzv. slunečních domů), které byly 
navrhovány v původních architektonických studiích náměstí. 
Tyto stavby se však nakonec neuskutečnily. 
Atraktivní dominantou Slunečního náměstí je radnice Městské 
části Prahy 13. Základní kámen ke stavbě byl položen 1. červ-
na 2001. Následovala celá řada náročných stavebních úkonů, 
ale konečný výsledek byl obdivuhodný. Atypická šestipodlaž-
ní oválná budova podle projektu ing. arch. Miloše Haaseho ze 
společnosti Spojprojekt, se skleněnou věžovitou nástavbou, kde 
jsou i hodiny, začala sloužit 2. června 2003. Jsou v ní soustředě-
na všechna pracoviště úřadu městské části, které předtím byly 
na několika místech.
Náměstí je obslouženo tím nejspolehlivějším pražským hromad-
ným dopravním prostředkem, metrem, trasou B. Stanice Hůrka 
je bezbariérová.
Znak městské části Praha 13 – Stodůlky V zeleném štítu je 
stříbrná kvádrová zeď a nad ní zlatá mušle. Znak připomíná mi-
nulost i současnost této lokality. Zeď symbolizuje současná síd-
liště a obytný charakter městské části. Zelená barva štítu upo-
míná na původní zemědělskou povahu zdejších osad a mušle je 
atributem sv. Jakuba, patrona kostela ve Stodůlkách.
       

www.kct.cz



Vozíčkářská trasa v Praze – Stodůlkách  
Začátek trasy je na Slunečním náměstí, naproti radnice Prahy 
13. Na start je bezbariérový přístup od stanice metra Hůrka. Tra-
sa kříží ulici Suchý vršek a po lávce překonává ulici Jeremiášo-
vu. Z lávky je pěkný výhled do Prokopského údolí. Kolem za-
stávky MHD se po chodnících projede na ulici K Sopce. Tady je 
u mostu přes Prokopský potok nejnižší bod trasy. Zde trasa zatá-
čí vpravo a vede po chodnících podél Prokopského potoka, pod 
ulicí Jeremiášovou na levou stranu hráze Nepomuckého rybníka. 
U něj je pod tubusem metra informační panel č. 2. Od něj trasa 
sleduje levý okraj centrálního parku až k dalšímu rybníku a u něj 
uhýbá vlevo na ulici Bronzovou. Po chodníku pod základní ško-
lou se trasa napojí na ulici U Jezera. Od 3. informačního panelu 

trasa opět sleduje levou stranu Centrálního parku na jehož konci 
směřuje napříč parkem k podchodu pod Oistrachovou ulicí. Za 
podchodem trasa končí na ulici Mládí vedle KD Mlejn (bezbari-
érová letní restaurace), zde je infopanel č. 4.
Zpáteční trasa vede opět podchodem pod ulicí Oistrachovou (za 
podchodem je infopanel č. 5) a opět sleduje levou stranu Cen-
trálního parku. Po širokém chodníku vede k rybníku, za ním 
je infopanel č. 6. a u něj je bezbariérové veřejné WC (otevře-
no denně od 9 do 18 hodin, v létě i déle). Od něj trasa směřuje 
k Nepomuckému rybníku, kde za tubusem metra obejde dětské 
hřiště s pěknou vyhlídkou na rybník. Pak po rampě a lávce trasa 
překoná ulici Pod Hranicí. Kolem stanice metra Hůrka se trasa 
vrací na Sluneční náměstí a přes něj k výchozímu bodu.

                          


