18. Vejšlap Povodím Mratínského potoka - 24.9.2011
Popis cyklotrasy (červená na zemi a červené fáborky) - 37 km

Líbeznice

-

Měšice
Mratín

-

Kostelec n.L. -

Brandýs n. L. -

Popovice

-

Cvrčovice

-

Jenštejn
Vinoř

-

Ctěnice

-

Miškovice

-

Třeboradice

-

fotbalové hřiště – start
přes areál zdraví, na silnici vpravo do
zámek (2. start), dále po žluté TZ podle rybníka
u malého rybníčku vlevo na silnici, po ní vpravo přes obec
a Mratínský potok – 500 m vlevo na polní cestu
travnatou cestou 2 km, přejedeme železniční trať a přímo přetneme
silnici a vyjedeme u mostu přes Mlýnský potok, rovně přejedeme
hlavní silnici a po 300 m vlevo na cyklostezku 0019, krátký úsek po
panelech, odbočíme vpravo na novou cyklostezku podle Labe
(odpočívadla, občerstvení) – 5 km
na konci cyklostezky (stopka) vpravo jednosměrnou ulicí na silnici,
zde vlevo a následně vpravo kolem nemocnice, za ní protneme hlavní
silnici a jedeme Hrušovskou alejí polní cestou k hrušovskému
rybníku, zde vpravo po silnici do
na křižovatce vpravo a následně vlevo na polní cestu (po cyklostezce
č. 0196), po 2 km u malého letiště odbočit vlevo – po červené TZ
odbočíme vlevo lesem 1 km, na silnici vlevo a po 100 m vpravo
do
zřícenina hradu, dále po červené, kolem vinořských rybníků do
přejdeme hlavní silnici a za parkem vpravo po žluté TZ projedeme
hájem do
zámek, muzeum kočárů, hřebčín
dále po červené TZ - 200 m, zde rovně po polní cestě na asfaltovou
silnici – vlevo 1 km, odbočit vpravo na polní cestu do
zde vpravo podle hřiště k rybníčku – přejdeme silnici na polní cestu
(závora) 2 km – cíl
cíl na fotbalovém hřišti

18. Vejšlap Povodím Mratínského potoka - 24.9.2011
Popis pěší trasy (červená na zemi a žluté fáborky) – 16/13 km

Líbeznice

-

Měšice
Mratín

-

Veleň
Přezletice
Ctěnice

-

Miškovice

-

Třeboradice

-

fotbalové hřiště – start
přes areál zdraví, na silnici vpravo do
zámek (2. start), dále po žluté TZ podle rybníka
u malého rybníčku vpravo polní cestou na asfaltovou cestu
Sluhy – Veleň vpravo do
po silnici kolem skládky a dále po žluté TZ do
zde vpravo stále po žluté TZ do
zámek, muzeum kočárů, hřebčín
dále po červené TZ – 200 m, zde rovně po polní cestě na asfaltovou
silnici – vlevo 1 km, odbočit vpravo na polní cestu do
zde vpravo podle hřiště k rybníčku – přejdeme silnici na polní cestu
(závora) 2 km – cíl
cíl na fotbalovém hřišti

Zkrácená trasa (13 km):
V Měšicích od zámku rovně po polní cestě na asfaltovou cestu Sluhy – Veleň – zde
vpravo po základní trase do Třeboradic.

