
První pomoc v závažných případech – volejte lékařskou službu první pomoci v Roztokách – 257 721 555, 257 721 666, 601 204 404 nebo rychlou zdravotnickou pomoc – tel. 155, 

případně 112. 

Tříkrálová Okoř 2021 
 

Milí pochodníci, 

 máte-li chuť se po vánočních svátcích projít a trochu protáhnout,  

projděte si tradiční trasy našeho novoročního pochodu Tříkrálová Okoř. V současné nepříznivé situaci nemůžeme pochod organizovat 

tak, jak jste zvyklí. Čtěte prosím naši pozvánku o to pozorněji. 

 

Bezpečný start a prezentace s rozestupy: 

sobota 9. ledna 2021 od 7.30 do 9.00 hodin u základní školy, ul. V Nových Vokovicích, ve Vokovicích – Veleslavíně, 

Praha 6. 

Doprava: 

vlakem z Prahy - Masarykova nádraží do stanice Praha - Veleslavín nebo 

 metro A - do stanice Veleslavín, tramvaje 20 a 26. Z Roztok se prosím na start do Veleslavína tentokrát dopravte 

městskou hromadnou dopravou, autobusem nebo vlakem.  
V roce 2020 jezdily spoje přibližně v tuto dobu (bus 350: 7,08, 7,37, vlakem 6,31 či 6,43 do Podbaby), aktuální jízdní 

řád sledujte na stránkách IDOS. V době tvorby tohoto plakátku nebyly aktuální jízdní řády ještě zveřejněny. 

Vezměte s sebou: 

tužku, papír, mapu KČT č. 36 (Okolí Prahy - západ), případně mapu KČT č. 9 (Podřipsko), jídlo, dobré obutí  

a oblečení, dobrou náladu.  

Trasa: 

28 kilometrů: 

Veleslavín - stará škola, Nebušice, Přední Kopanina, Sv. Juliána, Tuchoměřice, Číčovice, Okoř, Noutonice, Velké 

Přílepy, Statenice, Černý Vůl, Únětice, Tiché údolí, Roztoky - zámek a Středočeské muzeum, cíl. 

13 kilometrů: 

Až na Okoř je cesta stejná jako trasa 28 kilometrů. Ti, kdo se chtějí dopravit zpět do Roztok, musejí použít bus č. 350, 

který jede z Okoře do Dejvic přes Roztoky: 8,41, 9,38, 11,41, 13,38, 15,41,16,38,18,41 (časy platí pro rok 2020, 

sledujte nové řády na stránkách IDOS). 

16 kilometrů: 

Veleslavín - stará škola, Nebušice, Přední Kopanina, Sv. Juliána, dále podle Únětického potoka do Statenic. Po modré 

dále přes Černý Vůl, Tiché údolí, Středočeské muzeum a zámek. 

Tato trasa nevede přes Okoř. 

44 kilometrů: 

Až na Okoř je cesta stejná jako trasa 28 kilometrů. Dále po červené přes Zákolany, Otvovice dále 

po žluté - Holubice - Kozinec - Tursko. Po silnici do Úholiček - Podmoráně. 

Od nádraží v Úholičkách po zelené kolem Vltavy přes Levý Hradec do roztockého zámku. 

 

Bus č. 350 jede z Okoře do Dejvic přes Roztoky: 8,41, 9,38, 11,41, 13,38, 15,41,16,38,18,41. (časy platí pro rok 2020, 

sledujte nové řády na stránkách IDOS). 

 

Upozornění: 

 Od startu ve Vokovicích až k Sv. Juliáně je trasa značena vlastním značením, dále pokračujte po červené až na Okoř.  

Z hradu do Roztok po modré. Hrad bude zpřístupněn od 10,00 hodin. 

Na trase se pokusíme zajistit „výdejní okénko“ s kávou a čajem. 

V cíli v Roztokách se snad dočkáte milého uvítání a obdržíte malou upomínku. 

Na Okoři se můžete zúčastnit Matusa - Malého turistického sázení pod širým nebem. Na vítěze čeká v Roztokách 

odměna. 

Cíl: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy (zámek) - venkovní prostory - do 17:30 hodin. 

 

Za finanční podporu děkujeme městu Roztoky, dále pak Středočeskému muzeu za dlouholetou spolupráci  

 a obci Okoř za zpřístupnění hradu Okoř. 

 

www.trikralovaokor.a-tom.cz 

 

Od 11 hodin do 14 hodin vystoupí na hradě Okoř sokolník s dravými ptáky. 
 

Během tříkrálového vyšlápnutí prosím dbejte platných nařízení, neshlukujte se do větších skupinek, putujte osaměle, ale i tak 

radostně. 
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