
Nové páteřní cyklotrasy pro denní využití  -  zajistit prostupnost. Celou trasu vymezit 
do veřejného zájmu. Řešit včetně pozemkových úprav – vedení (dle územní studie )

Hlavní cyklotrasy pro denní i rekreační využití  - zajistit prostupnost
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5-Páteřní pěší a 
cyklostezka podél Vltavy
6-Zelená cesta propojující 
zelené plochy Prahy
7-cyklistická osa Suchdol 
-Bohnice
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Nové páteřní cyklotrasy pro 
denní využití  -  zajistit 
prostupnost. Celou trasu 
vymezit do veřejného zájmu. 
Řešit včetně pozemkových 
úprav – vedení (dle územní 
studie )

Hlavní cyklotrasy pro 
denní i rekreační využití  - 
zajistit prostupnost (dle 
územní studie )

Nové zejména pěší vazby (dle 
územní studie)

Nové zejména pěší vazby zajistit 
prostupnost vymezením 
veřejného zájmu (dle územní 
studie)

Nová páteřní pěší cesta vymezit 
ve veřejném zájmu. Řešit včetně 
pozemkových úprav (dle územní 
studie)

Pěší a cyklotrasa prostupnost 
ve veřejném zájmu. Řešit 
včetně pozemkových úprav (dle 
územní studie)
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1-Šárecká horizontála
2-Páteřní cyklostezka Suchdol, Veleslavín
3-Páteřní spojka Nebušice Jenerálka
4-Páteřní pěší komunikace Šáreckým údolím
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Nové páteřní cyklotrasy pro 
denní využití  -  zajistit 
prostupnost. Celou trasu 
vymezit do veřejného zájmu. 
Řešit včetně pozemkových 
úprav – vedení (dle územní 
studie )

Hlavní cyklotrasy pro 
denní i rekreační využití  - 
zajistit prostupnost (dle 
územní studie )

Nové zejména pěší vazby (dle 
územní studie)

Nové zejména pěší vazby zajistit 
prostupnost vymezením 
veřejného zájmu (dle územní 
studie)

Nová páteřní pěší cesta vymezit 
ve veřejném zájmu. Řešit včetně 
pozemkových úprav (dle územní 
studie)

Pěší a cyklotrasa prostupnost 
ve veřejném zájmu. Řešit 
včetně pozemkových úprav (dle 
územní studie)
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1-Šárecká horizontála
2-Páteřní cyklostezka Suchdol, 
Veleslavín
4-Páteřní pěší komunikace Šáreckým 
údolím
5-Páteřní pěší a cyklostezka podél 
Vltavy
6-Zelená cesta propojující zelené 
plochy Prahy 6
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