NÁVRH TRASY PRO CYKLO
Vejšlap Povodím Mratínského potoka 23.4.2016
Popis pěší trasy (červená na zemi, červené fáborky) – 33 km
Líbeznice

start – restaurace „U hřiště“
polní cestou (V Alejíčkách) do

Bořanovice

projet obcí k chatkám a dále pokračovat k čerpací stanici u Březiněvsi, kde
přejedeme silnici a budeme rovně pokračovat kolem stavebnin dále k

Třeboradice

projedeme obcí a u kostela se vydáme vlevo na panelovou cestu mezi poli až do

Miškovice

kde odbočíme vpravo a druhou ulicí vlevo od hlavní silnice se vydáme dále ke
Zlatému kopci, kde odbočíme vpravo a pokračujeme k zámku Ctěnice

Ctěnice

před zámeckou zdí se dáme vlevo a pojedeme neustále kolem zdi a kolem rybníka
až do lesa, který celý projedeme

Vinoř

po Klenovské ulici přijedeme k místnímu hřbitovu a dále sjedeme kolem potravin
Norma k rybníkům, mezi kterými projedeme a poté se vydáme směrem vpravo po
naučné stezce až do

Satalice

po opuštění obory se vydáme po asfaltové silnici vlevo do

Radonice

po příjezdu do obce odbočíme vlevo, projedeme obcí a směřujeme k parku Amerika a
následně se lesní cestou vydáme podél zarostlé deponie do

Jenštejn

odkud po červené turistické značce pokračujeme přes Cvrčovice, Starý Brázdim, Nový
Brazdim a jakmile potkáme silnici za skládkou, (opustíme červenou turist. trasu) a
vydáme se po ní vpravo do

Veleň

u místní restaurace odbočíme vpravo a na kopnci zástavby na rozdvojení silnic
odbočíme vlevo !a pokračujeme přes mezipolní stezky až do

Hovorčovice před kostelem zatočíme vpravo a podél nové školy projedeme stále rovně podél
hovorčovického lesíku po polní cestě až k železničnímu přejezdu do
Měšice
Líbeznice

zde se napojíme u zámku na žluté turistické značení a u autobusové zastávky se dáme
vlevo a projedeme obcí až k odbočce na „Mratínku“ do
cíl – restaurace „U hřiště“

Zajímavosti na trase: zámek Ctěnice, přírodní rezervace Vinořský park, rodinný park Amerika
Radonice, zřícenina hradu Jenštejn, PP Kuchyňka u Satré Brázdimi, zámek Měšice a další ...

