
Odpočinková zóna „Proseckých skal a navazujících území“ 
 
Jedná se o jedinečnou klidovou lokalitu s přírodním a odpočinkovým potenciálem  o rozloze téměř 3.5 km2 
(při vhodném propojení s lokalitou Máchlka a Krocínka je rozloha téměř 7 km2). Díky skalním výchozům a 
lokalizací v rámci hlavního města má místo značný pobytový potenciál, chybí však jakákoliv podpora jeho 
využívání pro krátkodobou rekreaci. Současná síť pěších tras buď zcela chybí, anebo není udržovaná, což 
má za následek celkovou zanedbanost lokality. 
Z hlediska ochrany přírody se jedná o lokalitu „přírodní památky“, která  je zahrnuta i v Územním systému 
ekologické stability jako interakční prvek (Prosecké skály), biokoridor resp. jako lokální biocentrum 
(Krocínka) a sousední významný krajinný prvek „Čertův vršek“. 
Celkově je lokalita necitlivě rozdělena dvěma hlavními komunikacemi (Prosecká a Vysočanská) a 
vymezenou plochou bobové dráhy a sousedních oplocených vinohradů. Vzájemné propojení těchto tří 
sublokalit a zachování přístupových bodů je jedním z důležitých faktorů pro oživení území. Dále byla 
hodnota lokality snížena  necitlivou zástavbou  až na samou hranu Proseckých skal, především v ulicích Nad 
Kundratkou, Na Vyhlídce, U Prosecké školy. V  obecném zájmu by mělo být  tyto negativní trendy ukončit  
a revitalizovat lokalitu jako celek. 
Síť pěších cest a jejich celkové zázemí do lokality je uveden na následujícím obrázku. 
 

 
 
Z hlediska přístupu lokality je nejproblematičtější situace v západní části Proseckých skal v blízkosti 
historické zástavby Starého Proseka a napojení na tyto navazující relativně klidové zóny. Dále pak napojení 
ulicí Nad Kelerkou na navazující klidovou část „Krocínka“ a směrem do Vysočan. V současné době 
realizovaný projekt „Amerika I“, který je primárně realizován jako zázemí pro možné budoucí zpřístupnění 
podzemí, celkovou situaci zpřístupnění lokality komplexně neřeší. Situaci přístupových bodů pak dokresluje 
příloha č. 1.  
Možnosti přístupu jsou uvedeny v následující tabulce: 
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5 - Prosecká

6 - Na Rozhraní

4 - U Mateřské  školy

3 - U Prosecké  školy

Legenda
Přístupy
!( Funkční

!( Nefunkční
Pěšiny

Navrhovaná pěšina - majetek Praha/Praha9
Soukromý pozemek
Stavajici cesta - majetek Praha/Praha9

20 0 20 40 6010
Meters

´
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