
Popis trasy DINO Šlápota – slovem i obrazem  

Start pochodu je na parkovišti ul. Novoveská 2, vycházíme po žluté turistické značce mírně do kopce, cca po 

100 m se po levé straně objeví skály a tabule Naučné stezky 1 „Lom Kační“; pokračujeme dále do kopce po 

žluté, po levé straně vykoukne svažující se louka a proti nám na vršku nás čeká 1. stanoviště. Stanoviště leží na 

křižovatce pěšin a zde se  

 

 

dáme doprava dále po žluté; projdeme po žluté keřovou alejí až k louce s tabulí naučné stezky č. 2 „Kovářovic 

mez“ a odkláníme se vlevo stále po žluté od značky přírodní rezervace PÚ „Butovické hradiště“. Držíme se dále 

doprava, míjíme ceduli „kulturní památka“ a vlevo v dálce na louce vidíme kulaté balíky slámy.  

 

 

Pěšinkou pokračujeme po žluté do kopečka, kde se na obzoru rozevře další louka s tabulí NS 3. „Hradiště“. 

Pročteme zajímavosti a pokračujeme po žluté až na 2. stanoviště u NS 4. „Vyhlídka na Hemrovy skály“.   

 

Za drobnou zacházku stojí vyhlídka ze skal na ostrohu u tohoto stanoviště, směr sídliště Velká Ohrada a 

zástavbu domů Nová Ves. Ale pozor! Na této vyhlídce jsou prudké skály, takže je nutné ohlídat děti, aby 

nevstupovaly do nebezpečných míst a také se tam vyskytuj vzácné rostliny, jako např. koniklec, které by bylo 

vhodné ochránit. Po splnění úkolů stanoviště se opět vydáme po žluté doleva. Kráčíme podél louky až 

k vyhlídce na Barandov, v dálce Pankrác a pod strmou skálou pod námi máme dětské hřiště, železnici a proti 

nám trčí zvláštní skála (prac. název Medvědí). 

 

 

1. stanoviště zde 

2. stanoviště 



 

 

 

Ke 3. stanovišti dorazíme pěšinkou mírně do kopce, stále po žluté značce, až k NS 5. „ Nad koupalištěm“. 

Poznávacím znamením tohoto místa je betonová skruž položená na zemi. Po absolvování stanoviště se stáčíme 

(90°) doprava pěšinkou v křoví, mírně se svažující dolů, až k železniční trati. POZOR! Je zde volný přístup ke 

kolejím.  

 

 

Naše cesta povede vlevo podchodem, kterým sejdeme dolů k cyklostezce. Cestou potkáme NS 6. „Vyhlídka na 

Dalejský potok“, kde můžeme získat další informace o tomto místě. Pěšina končí přímo u místního občerstvení 

a dětského hřiště, kde chvíli využijeme zelenou turistickou trasu, ležící podél Dalejského potoka. Přečteme si o 

netopýrech na informační tabuli naučné stezky Údolím Dalejského potoka 12 „Pod skalami“, projdeme po levé  

 

 

 

straně hřištěm až k viaduktu, před kterým zahneme po lávce doprava, prudkým stoupáním do kopce. 

Procházíme kolem domečku na samotě a stáčíme se lehce doleva, stále, až na vrchol kopce ke 4. stanovišti. Za 

stanovištěm se na křižovatce dáme doleva, zase na žlutou turistickou značku.  

 

 

   4. stanoviště 

    3. stanoviště 



 

Po ní pokračujeme přes mnohočetnou lesní křižovatku, držíme se doprava na žluté, až ke plotu školního hřiště. 

Tam zahneme ostře doleva, podél pařezů pokácených stromů. Jdeme pěšinkou v křoví prudce dolů. Na mini 

křižovatce uprostřed lesa (červené pruhy na stromech) se dáme doprava (90°), dorazíme ke křižovatce Y a 

dáme se znova doprava, jdeme pěšinou, dokud nedojdeme ke kolejím. Přejdeme přes koleje, dáme se doprava 

na zelenou turistickou značku a vydáme po cyklostezce k místnímu jezírku, odbočka ze silnice doleva, kde  

 

 

najdeme další stanoviště č. 5, společně s informační tabulí NS 15. „Lomy u jezírka“. Po splnění úkolů u jezírka 

se vrátíme zpět zelenou cyklostezku (na silnici) k potoku a pokračujeme až k místnímu občerstvení „U 

Prokopa“. Těsně před ním zahneme doleva nahoru podél šipky „na cvičišti“ ke křižovatce Y (silnice s pěšinou) a 

dáme se na pěšinu doprava nahoru. Přichází malé stoupání a opět se noříme do přírody, abychom 

 

 

 

se vynořili na úžasné vyhlídce nad Prahou, se dvěma skalnatými výběžky. Vidíme oba prokopské viadukty 

(Severozápadní a Jihozápadní) a Hlubočepy. Ale POZOR!!! Při pohledu z vyhlídek je pod námi velmi prudký 

sráz!!! Je třeba ohlídat děti. Za námi rozprostírá nádherná obrovská louka, kterou nabízí dobrý terén pro 

stanoviště č. 6. a kterou budeme protínat, když se pak zase vydáme na cestu.  

 

 

Necháme obě vyhlídky za zády a vydáme se vpravo, vzhůru po pěšině, která se v dáli boří do keřů. Opět 

procházíme keřovým tunelem a na křižovatce Y se dáme doleva nahoru, po cca 20 m se na Y dáme opět doleva 

po schodech. Po vynoření na malé louce se dáme lehce vpravo na pěšinku podél lesíka, která nás dovede na 

větší cestu. Po ní pokračujeme až ke křižovatce s kolíky proti vjezdu aut, kde se cesta potkává s asfaltovou 

cyklostezkou u tabule NS „Prokopské údolí“. 

 

   5. stanoviště 

   6. stanoviště 



 

 

 

 

Odtud je to již snadné, jdeme stále po cyklostezce č. 122 jen s lehkým náklonem vzhůru. Po cca 1 km dojdeme 

na křižovatku, kde se nabízí místo vhodné pro stanoviště 7 „DINO Občerstvení“ (nutné povolení MHMP). Poté 

pokračujeme dále kolem záchranné stanice pro volně žijící živočichy a dostáváme se zpět k zástavbě, kde 

odbočujeme vlevo na louku (další možnost pro občerstvení, bez povolení MHMP).  

 

Po občerstvení pokračujeme po pěšince směrem ke kapličce. Podél kapličky jdeme dále rovně mini pěšinkou, 

podél plotu až dojdeme na svažující se louku pod stanovištěm 1. Odbočíme doprava a vracíme se cestou 

k parkovišti do cíle pochodu. 

 

 

 

 

 

 

   7. stanoviště     7. stanoviště 


