
Popis trasy k autobusové zastávce linky 112 ve směru Nádraží Holešovice, linky 236 ve 

směru Zámky a linky 236 ve směru Podhůří od Pokladny jih Botanické zahrady Praha.  

 

 

Celková délka trasy je přibližně 460 metrů.  

Trasa vede dolů z kopce, sklon klesání se průběžně mění.  

Upozornění - vodicí linie zdí domů a zídek zahrad jsou na mnoha místech porostlé rostlinami, 

jejichž větve mohou mírně přesahovat do prostoru chodníku.  

 

 

 

 

 

Postavte se zády k okénku pokladny a jděte v přímém směru 5 metrů volným prostorem.  

Po pravé straně dohledejte zídku s dřevěným zábradlím a jděte podél ní 14 metrů k dřevěné 

bráně.  

 

Projděte bránou a dohledejte za ní zídku.  

 

Jděte podél zídky 5 metrů, zídka zde končí.  

Upozornění – následující úsek trasy vede po krajnici příjezdové silnice, dbejte zde zvýšené 

opatrnosti.  

 

Otočte se doprava a jděte 35 metrů podél rozhraní trávníku a krajnice příjezdové silnice až 

k místu, kde trávník přechází v zídku.  

 

Upozornění – na tomto místě není vyznačený přechod pro chodce, proto při přecházení 

příjezdové silnice dbejte zvýšené opatrnosti.  

Otočte se doleva a přejděte 5 metrů širokou příjezdovou silnici.  

 

Dohledejte před sebou trávník a otočte se doprava.  

Jděte podél rozhraní trávníku a příjezdové silnice 4 metry až k místu, kde začíná chodník.  

 

Vystupte na chodník a po levé straně dohledejte rozhraní trávníku a chodníku.  

 

Jděte podél rozhraní 13 metrů, na tomto místě se chodník začíná stáčet doleva.  

 

Jděte podél rozhraní 9 metrů, na tomto místě je vodicí linie přerušena v délce 6 metrů 

odpadními kontejnery, které mírně zasahují do chodníku.  

Obejděte odpadní kontejnery zprava a dohledejte rozhraní chodníku a trávníku.  

 

Jděte podél rozhraní 30 metrů, na tomto místě přechází trávník v zídku.  

 

Jděte 30 metrů podél zídky, na tomto místě stojí 90 centimetrů od zídky sloup, obejděte jej 

zprava.  

 

Jděte podél zdi 38 metrů, na tomto místě stojí 85 centimetrů od zdi sloup, obejděte jej zprava.  

 

Jděte podél zdi 3 metry, na tomto místě se zeď začíná mírně stáčet doleva.  

 



Jděte podél zdi 30 metrů, na tomto místě stojí u zdi sloup, který obejděte.  

 

Jděte podél zdi 12 metrů, na tomto místě je zeď přerušena zvýšeným nájezdem do garáže.  

Jděte podél nájezdu 5 metrů a dohledejte zeď.  

 

Jděte podél zdi 90 metrů, na tomto místě přechází zeď v rozhraní chodníku a zvýšeného 

obrubníku.  

 

Jděte podél obrubníku 5 metrů až k místu, kde obrubník končí.  

 

Jděte 5 metrů v přímém směru volným prostorem a po levé straně dohledejte zídku.  

 

Jděte 4,5 metrů podél zídky, na tomto místě stojí 40 centimetrů od zdi sloup.  

Otočte se doprava.  

Upozornění – přechod pro chodce není značený signálním ani varovným pásem, při 

dohledávání začátku přechodu pro chodce dbejte zvýšené opatrnosti.  

 

1 metr před sebou dohledejte obrubník silnice, který je rovněž začátkem přechodu pro chodce.   

Upozornění - přechod pro chodce není vybaven světelnou ani akustickou signalizací a vede 

přes silnici s obousměrným provozem, při jeho přecházení dbejte velmi zvýšené opatrnosti.  

 

Přejděte 5 metrů dlouhý přechod pro chodce a na jeho druhé straně vystupte na chodník.  

 

Jděte 2 metry v přímém směru a dohledejte zeď budovy.  

 

Otočte se doleva.  

Jděte 25 metrů podél zdi s několika vchodovými dveřmi, na tomto místě stojí 70 centimetrů 

od zdi sloup, obejděte jej zleva.  

 

Jděte 2 metry podél zdi, na tomto místě stojí u zdi sloup, který obejděte.  

 

Jděte 4 metry podél zdi, na tomto místě stojí 40 centimetrů od zdi sloup, obejděte jej zleva.  

 

Jděte 1 metr podél zdi, na tomto místě je 3 metry široký průjezd do dvora, který přejděte.  

 

Jděte 10 metrů podél zdi, na tomto místě stojí u zdi domu odpadkový koš, který obejděte 

zleva.  

 

Jděte 18 metrů podél zídky.  

 

Pokud jdete na autobusovou zastávku linky 236 ve směru Zámky a Podhůří, otočte se zpět, 

jděte 3 metry podél zídky, otočte se doprava a jděte 3 metry volným prostorem, kde před 

sebou dohledejte obrubník silnice a po pravé straně označník autobusové zastávky linky 236.  

 

Pokud jdete na autobusovou zastávku linky 112 ve směru Nádraží Holešovice, pak po 

ukončení zídky jděte 3 metry v přímém směru volným prostorem a po pravé straně dohledejte 

zídku.  

 

Jděte 1 metr podél zídky, otočte se doleva a dohledejte signální pás přechodu pro chodce.  

 



Jděte 1 metr podél signálního pásu, otočte se doprava a jděte podél signálního pásu 8 metrů až 

k začátku přechodu pro chodce označeného varovným pásem.  

Upozornění – přechod pro chodce není označený světelnou ani akustickou signalizací, při 

jeho přecházení dbejte velmi zvýšené opatrnosti.  

 

Přejděte 7 metrů dlouhý přechod pro chodce a vstupte na ostrůvek.  

Na ostrůvku dohledejte pravou vodicí linii tvořenou zvýšeným obrubníkem.  

 

Jděte podél této linie 8 metrů k varovnému pásu přechodu pro chodce.  

Upozornění – ani tento přechod pro chodce není označený světelnou ani akustickou 

signalizací, při jeho přecházení dbejte velmi zvýšené opatrnosti.  

 

Přejděte 7 metrů dlouhý přechod pro chodce a vstupte na chodník.  

Otočte se doprava a 1 metr před sebou dohledejte označník nástupní autobusové zastávky 

linky 112 ve směru Nádraží Holešovice.  


