
21. Vejšlap Povodím Mratínského potoka – 13. 10. 2012 
 
 

Popis pěší trasy (červená na zemi a žluté fáborky)  14 km   -   19 km 
 
Líbeznice – start fotbalové hřiště 
  po „Mratínce“ do 
 
Měšice –  u stožáru VN vpravo k horkovodu, podle něho k silnici přes 
  železniční přejezd, za ním vpravo do zámeckého parku a k zámku, 
  zde vpravo po žluté turistické značce (TZ) kolem rybníků do 
 
Mratín – vyjdeme u benzinové pumpy, zde vpravo, po chodníku a za restaurací 
  vlevo po silnici do 
 
Nová Ves – zde vlevo a na křižovatce vpravo po silnici do  
   
Čakovičky – zde možnost občerstvení (U Švejka) a podle chuti volba trati“ A, B 
 
A –  po silnici do Kojetic a po zelené TZ kolem lomu do Lobkovic (zámek, 
  hrob Fr. Palackého), zpět po stejné trase do Kojetic a dále polní cestou 
  do Zlonína k železničnímu přejezdu 
B –  z Čakoviček po silnici do Zlonína k železničnímu přejezdu 
 
Zlonín –  obě trasy (A,B) vlevo za železničním přejezdem po polní cestě podle 
  trati do 
Měšic –  a cíl 
 
v Líbeznicích   -  fotbalové hřiště. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

21. Vejšlap Povodím Mratínského potoka – 13. 10. 2012 
 
 
Popis cyklotrasy (červená na zemi a červené fáborky) – 39 km 
 
Líbeznice – start fotbalové hřiště 
  přes areál zdraví ke škole, po silnici vpravo do 
 
Měšice –  k zámku, po žluté turistické značce kolem rybníků do 
 
Mratín –  k benzinové stanici, zde vpravo po silnici, za obcí 2. zatáčka a za ní 
  odbočka vlevo na polní cestu do 
 
Kostelec n.L. – stále rovně kolem zahrádek, kolmo přejedeme hlavní silnici, 
  stáčíme se vpravo a na další hlavní silnici odbočíme vlevo přes  
  náměstí na most přes Labe, těsně za ním odbočíme vpravo na   
  červenou TZ a cyklostezku podle Labe přes Křenek a Borek 
 
Borek –   zde odbočíme vlevo od Labe, na konci Borku na silnici vpravo  
   
Proboštské jezero – zde odbočíme vpravo – pískovna, u kempu Babeta vlevo do  
 
St. Boleslav – na hl. silnici – vlevo historické část města a náměstí, vpravo   
  pokračujeme na nový most přes Labe do  
 
Brandýs n.L. – před námi zámek, na náměstí Muzeum; na konci mostu odbočit 
  vpravo po silnici, na rozcestí odbočit vpravo na novou cyklostezku do 
 
Kostelec n.L. –  zde kolem hřiště, na hlavní silnici vlevo, u odbočky „Autoopravna“ 
  vpravo se napojíme na zelenou TZ, za můstkem kde se vlévá   
  Mratínský potok do Labe odbočíme vlevo – stále po zelené k malé  
  zátoce zde vlevo do kopce do   
 
Jiřice  -   na hlavní silnici vpravo a na konci obce vlevo po silnici do  
 
Čakovičky – restaurace „U Švejka“, od ní po silnici vlevo do 
 
Nová Ves – Měšice – a cíl 
 
v Líbeznicích  –  fotbalové hřiště 
 


