
22. Vešlap Povodím Mratínského potoka – 25. 5. 2013 
 
Popis pěší trasy (červená na zemi, modré fáborky) – 15 km 
 
Líbeznice start fotbalové hřiště 

polní cestou k rybníku do 
 

Bořanovice stále rovně polní cestou do 
 
Březiněves na hlavní silnici – 200 m odbočky vpravo polní cestou 

přes dálnici a před Zdiby – odbočka vlevo po žluté TZ 
kolem skládky a pramene Mratínského potoka 

 
Ďáblice hvězdárna – vpravo stále po žluté TZ přes Ďáblický háj do 
 
Kobylisy přejdeme hlavní silnici (!!!) a po zelené TZ přes Čimický háj 

na hlavní silnici vpravo po chodníku 500 m 
přejdeme po přechodu pro chodce hlavní silnici (!!!)  
vyhlídka „Velká skála“  - zde opustíme zelenou TZ a jdeme vpravo 
lesní cestou 
k Botanické zahradě 

Troja  možnost návštěvy Botanické zahrady a ukončením pochodu 
do cíle busem MHD – Kobylisy, Ládví,Líbezníce (fotbalové hřiště) 
nebo dále 

 
Bohnice od Botanické zahrady parkem a po chodníku podle hlavní silnice 

do Troje ( 800 m), před zúžením hlavní silnice, před tvárnicovou 
  zdí vpravo 

pěšinkou do sídliště a ulicí „ Na farkách“ k přírodnímu parku 
Podhůří – zde nádherná vyhlídka – pokračujeme parkem  
dále do sídliště (konečná busu č. 200 směr Kobylisy, restaurace  
„U mlsné kozy“, Albert) 
Zde cíl pěší trasy, dále MHD – Kobylisy, Ládví a 

 
Líbezníce cíl na fotbalovém hřišti 
 



22.Vejšlap Povodím Mratínského potoka – 25. 5. 2013 
 
 
Popis cyklotrasy (červená na zemi, červené fáborky) – 34 km 
 
Líbeznice  start fotbalové hřiště 

polní cestou k rybníku do 
 
Bořanovice  stále rovně polní cestou do 
 
Březiněves  na hlavní silnici  -  200 m odbočka vpravo polní cestou 

přes dálnici a před Zdiby –  odbočka vlevo po žluté TZ 
kolem skládky a pramene Mratínského potoka 

 
Ďáblice  hvězdárna - vpravo stále po žluté TZ přes Ďáblický háj do 
 
Kobylisy  přejedeme hlavní silnici (!!) a po zelené TZ přes Čimický háj 

na hlavní silnici vpravo po chodníku 
500 m přejedeme po přechodu pro chodce hlavní silnici (!!) 
vyhlídka „Velká skála“ a stále po zelené TZ do 

 
Troja   Trojský zámek, ZOO a po červené TZ k 
 
Vltava  vpravo po cyklostezce: Bohnické údolí – Podhůří,  

Draháň, Zámky, přívoz  Klecánky (8 km) 
 
Klecánky  po žluté TZ (1 km) a dále podle potoka do 
 
Přemyšlení  po silnici Veltěž, Zdiby  -  zde 800 m před 

hlavní silnicí odbočka vlevo polní cestou do 
 
Zdibsko zde vlevo po hlavní silnici (200 m) !!! – odbočka vpravo  

(Sedlec) a  
Za dálničním mostem vlevo polní cestou k lesu 

 
Beckov  za bránou vpravo projedeme lesem a dále přímo do 
 
Líbezníce  před silničním obchvatem vlevo a po mostě a silnici do cíle 

fotbalové hřiště   
   


