
Příjezd od R7 (Slaný, Louny, Most, Chomutov) a případně R1, D5, R6

R7 exit 2 (letiště, Přední Kopanina)
Přední Kopanina: za obcí na křižovatce VLEVO (STOPka)
v Horoměřicích na křižovatce VLEVO (na silnici 240)
za Škoda-Auto VPRAVO (směr Lídl, ROZTOKY)
kruhový objezd u Lidlu: 2. výjezdem (směr ROZTOKY)
v Úněticích za obcí VPRAVO, dále příjezd do Roztok

Roztoky



Příjezd od R7 v dopravní špičce

Křižovatka letiště ↔ Přední Kopanina, sjezd / nájezd R7 i odbočení vlevo z mostu bývá zacpané.
Alternativou je sjezd R7 exit 3:

VLEVO, podjet pod mostem
Tuchoměřice
Lichoceves
Velké Přílepy: na křižovatce ROVNĚ (*) dle značení ROZTOKY

add *: rovně podle značení, fyzicky je křižovatka zakřivená, skutečný stav překvapí – opatrně

Příjezd od D8 (Teplice, Ústí n. L.)

D8 exit 9 (KRALUPY /VLT)

K.O. ROVNĚ
křižovatka VPRAVO
K.O. 2. výjezdem (KRALUPY)
K.O. 3. výjezdem (CENTRUM), silnice č. 101
přejet most přes Vltavu **
K.O. ROVNĚ *
K.O. 1. výjezdem *
K.O. 2. výjezdem *
po hlavní, VLEVO na silnici č. 101, ROVNĚ na silnici č. 240
projet Tursko → Velké Přílepy
Velké Přílepy: na křižovatce VLEVO směr ROZTOKY
dále po silnici č. 2421 do Roztok

*    tudy se objíždí jednosměrná část silnice č. 101 ve městě. Proto 101 a potom znovu 101
**  most po opravě od 1.7.2015 znovu otevřen

Příjezd od D5, R6 a Pražského okruhu

směr R7 – letiště / Chomutov, za snížením rychlosti na 70 km/h odbočka vpravo HOROMĚŘICE a 
dále:
v Horoměřicích na křižovatce VLEVO (na silnici 240)
za Škoda-Auto VPRAVO (směr Lídl, ROZTOKY)
kruhový objezd u Lidlu: 2. výjezdem (směr ROZTOKY)
v Úněticích za obcí VPRAVO, dále příjezd do Roztok

Od Loun a Slaného po I/7 - bez dálniční známky

Na konci silnice I/7 sjezd č. 18 KNOVÍZ (před začátkem placeného úseku R7)
Dále přes obce Knovíz, Brandýsek, Stehelčeves, Libochovičky, Okoř, Lichoceves a Velké Přílepy 
(zde stejně jako příjezd od R7 v dopravní špičce).


