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Z Roztok Tichým údolím do Únětického pivovaru 
a třeba ještě pod Kozími hřbety do Starého Suchdola 
 

Kam a jak půjdeme? 
Přírodní rezervace Roztocký háj - Tiché údolí, okolí Únětického potoka a Kozích hřbetů nabízí 
odpočinkovou turistickou trasu s poznáváním zajímavých staveb i přírody. 
Výlet začíná na památkovém vlakovém nádraží v Roztokách u Prahy. Sem se z Prahy dostanete 
vlakem z Masarykova nádraží, případně Hostivaře, Libně, Holešovic, Sedlce a Podbaby nebo 
autobusem od metra Dejvická.  
Odsud vyrazíme po modré turistické značce vedoucí na Okoř a po cyklostezce 8100 směr Únětice. 
Nejprve projdeme klidnou roztockou částí - Tichým údolím, která sloužila jako místo pro odpočinek 
Pražanů už před první světovou válkou. Svědčí o tom řada krásných vil, které se zde nacházejí a 
které sloužily jako víkendové domy pro bohaté pražské měšťany. 
Pozor! V ulici Tiché údolí neodbočíme vlevo po modré značce mezi domy k Únětickému potoku, 
ostatně toho si ještě cestou užijeme, ale půjdeme stále rovně po chodníku, odkud budeme moci 
obdivovat místní vily a dojdeme až k Maxmiliánce, bývalému hotelu a restauraci. Sloužila svému 
účelu ještě v době poměrně nedávné a nejedním pivečkem jsem se zde osvěžil, dnes je z ní ruina. 
Od Maxmiliánky se za červeno-bílou závorou ponoříme do lesů kolem Únětického potoka. Jeho 
údolím půjdeme proti proudu, až dorazíme k prvnímu ze tří bývalých mlýnů na jeho dolním toku - 
Spálenému mlýnu, který svůj název získal podle toho, že několikrát vyhořel. Odsud pokračujeme 
kolem lokality, kde stával Tůmův mlýn. Dalším z mlýnů je Trojanův mlýn. Pokud budete mít pocit, že 
je vám odněkud povědomý, tak je to klidně možné. V 70. letech se zde totiž natáčel oblíbený seriál 
Byli jednou dva písaři ve skvělém podání herců Jiřího Sováka a Miroslava Horníčka.  
Projdeme kolem skal s Alšovo vyhlídkou na Holém vrchu a dojdeme k rozcestníku směr Výhledy a 
Kozí hřbety u hráze rybníka. Naše putování pokračuje stále po modré turistické značce kolem 
Dolního rybníka a „osvěžovny“ U Lasíků, s výbornými domácími buchtami a koláči, ale to jsme již v 
Úněticích. V ulici Mlýnská opustíme modrou turistickou značku a podle směrovky „Pivovar“ odbočíme 
vlevo do Kozí uličky, která se později změní v Kozí ocásek. Za budovou obecního úřadu odbočíme 
podle další směrovky vlevo, pod zastávku MHD, kde na konci velice opatrně přejdeme ulici 
Rýznerova. Vlevo po pravé straně vidíme Únětický pivovar, kde se nachází průchozí cíl našeho 
pivovandrování. Účastníci mají možnost své putování zde ukončit a vrátit se autobusem PID 355 na 
Nádraží Podbaba a Dejvickou. Nebo dále pěšky pokračovat pod Kozími hřbety do Starého Suchdola 
na autobus MHD ze zastávky Výhledy na Podbabu a Dejvickou. 
Tito účastníci se vrátí zpět k rozcestníku na hrázi Dolního rybníka pod Kozími hřbety, kolem kterého 
jsme již procházeli. Odtud se vydají po žluté TZ směr Výhledy (bus) 2 km vzhůru Kyzlíkovo stezkou 
pod Kozími hřbety. Po vystoupání lesnatým svahem se dostanou k suchdolské zástavbě. Po pravé 
straně uvidí původně hřbitovní kapli sv. Václava a pokračují až ke Starosuchdolské restauraci, kde je 
možnost opětovného občerstvení. Dále potom po silnici kolem barokního Brandejsova statku až na 
zastávku MHD Výhledy. Odkud se dostanou autobusem 147 k Nádraží Podbaba a metru Dejvická. 
Za čím půjdeme? 
Půjdeme se projít - do krásných lesů kolem Únětického potoka, které nabízejí možnost odpočinout si 
od shonu velkoměsta, vyčistit si hlavu, zapomenout na práci, koronavirus a popřemýšlet o něčem 
jiném než obvykle. 
V Tichém údolí je možnost prohlédnout si řadu krásných vil - budete překvapeni jaké krásné domy se 
zde nachází. Roztocký háj a okolí Únětického potoka zase nabízejí možnost prohlédnout si 
nepřeberné množství různých rostlin a živočichů - stačí se jen dívat kolem sebe. 
A samozřejmě za dobrým pivem do Únětického pivovaru, případně též na lahůdky pro mlsné jazýčky 
i dlabanec pro vyhladovělé pivovandrovníky v hospůdce U Lasíků nebo na večeři do 
Starosuchdolské restaurace.  
Kde se občerstvíme? 
Před začátkem pivovandrování v Roztokách (např. v restauraci U Zámečku s únětickým pivem pod 
nádražím nebo v zámecké muzejní kavárně Cesta z města), v průběhu pivovadrování v Úněticích v 
hospůdce U Lasíků a především v Únětickém pivovaru. V případě dalšího pěšího pokračování potom 
ve Starosuchdolské restauraci.  
Ostatní informace 
Do Roztok je možné se dopravit v rámci Pražské integrované dopravy vlakem (S4 ČD, S49 Arriva) 
nebo autobusem (340, 350, 359). 
Před naším putováním můžete navštívit Středočeské muzeum na zámku v Roztokách, které nabízí 
stálé expozice věnované malířce Zdence Braunerové nebo historii roztockého zámku a také 
obměňované výstavy. Více informací najdete na internetových stránkách muzea. 


