
Popis pochodu „Podolské a Branické skály“ – 10 km  

Vydáme se po chodníku a po schodech kolem sokolovny, přejdeme šikmo vpravo ulici a 

stoupáme vzhůru ul. U Kublova. Odbočíme vpravo do druhé ul. Břidličná, potom vlevo po 

schodech ke klubu TIME OUT a dále po schodech (ul. Na Kavčích Horách). Po příchodu na 

pozemek ČT se držíme stále vpravo, abychom neminuli krásné výhledy na Prahu a Vltavu. 

 Po té klesáme pravou cestou až k panelové cestě, která nás vede lesem vzhůru až k hřištím. 

Před sebou vidíme pankrácké mrakodrapy a novostavbu ve stylu brány. Projdeme brankou k 

parkovišti a u nápisu Česká televize odbočíme vpravo dolů po nenápadných schodech a ul. 

Dvouramenná. Pod schody zahneme vpravo k novým činžovním domům. Stále klesáme ul. Pod 

Pekařkou (cedule jsou až ve spodní části), za budovou VorWerk se držíme po pravé straně a 

vejdeme na hlavní ulici (Jeremenkova), kterou přejdeme po přechodu a pokračujeme vzhůru 

ul. Za Skalkou, přejdeme ul. Gončarenkova a stále rovně směrem k hotelu Sansouci.  

Na další křižovatce vpravo do ul. V Podhájí stále mírně do kopce. Za zatáčkou před velkým 

moderním domem a u domu č. 27 odbočte vpravo do proluky mezi domy a potom vlevo po 

schodech nahoru až do ul. Na Dobešce. Vzápětí odbočíme vpravo na vyhlídku Branické skály. 

 Od vyhlídky pokračujeme podél nového plotu, který chrání před strmým svahem Branických 

skal. Na konci nového plotu jdeme přímo pěšinou do lesa, poté jdeme doleva lesní cestou po 

vrstevnici až na konec lesa, kde odbočíme vpravo do ul. Jasná I, před činžovním domem vlevo 

po schodech a vpravo ulicí k opravovanému divadlu Dobeška. Za ním vpravo po schodech dolů 

až ke kostelu sv. Prokopa v Braníku. Před ním vlevo po schodech do ul. Nad Kostelem. 

Pokračujeme druhou ul. vlevo nahoru (Mezivrší). 

 Na další křižovatce vpravo po opravených schodech. Pokračujeme ulicí vpravo dolů až 

k zastávce BUS č. 170 „Vlnitá“. Přejdeme a za přechodem hned prudce doleva k činžovnímu 

domu. Za prvním domem vpravo po schodech dolů až na ulici, kterou přejdeme přímo na 

cestičku přes lávku a dostaneme se k restauraci ABC, kterou obejdeme vpravo a jdeme přímo 

do podchodu pod Jižní spojku a železniční trať. 

 Po příchodu na silnici, přejdeme po přechodu a vrátíme se kousek zpět a doprava prolukou 

mezi domy. Pokračujeme vpravo po ulici Machovcova (cedule je na konci ulice) a u panelových 

domů šikmo doleva vzhůru do ul. Žalmanova. Za zatáčkou ostře vpravo do ul. Pod Jiráskovou 

čtvrtí, kterou opustíme v přímém směru do lesa. Lesní pěšina nás vyvede na kopec, odbočíme 

vpravo do ul. Táhlá. V jejím druhém ohybu jdeme rovně do lesa. Vpravo vidíme Branický 

pivovar, a železniční trať vedoucí na tzv. Most Inteligence (Branický). Po klesnutí k silnici jdeme 

přímo na schody se zelenou turistickou značkou. Nad schody ji opustíme a jdeme vpravo po 

okružní ulici Nad Údolím. Odbočíme první ulicí vpravo dolů (V Hodkovičkách), kterou klesáme 

do cíle v restauraci „U Černého koně“, kde je cíl. 

Pochod připravil KČT, odbor Střížkov 


