Trasa O.V., Postřižín, Zlončice, Chvatěruby, Kralupy, Zákolany,
Budeč, Okoř, Lichoceves, Černý Vůl, Únětice, Klecany, Klecánky,
O.V.
Od Klubu vyrazíme směr Aero, na druhé křižovatce vpravo až k lesu. Sjedeme na lesní
cestu a dolů až na silnici a vlevo do Postřižína. Rovně okolo samoobsluhy a OÚ, na
„T“ křižovatce vlevo. Po hlavní opustíme Postřižín, přejedeme koleje vlečky a na
křižovatce vpravo Zlončice, Chvatěruby. Z Chvatěrub sjedeme na silnici do Kralup a
na první křižovatce ostře vlevo. Podjedeme viadukt a za ním vpravo na „Vltavskou
cyklostezku“. Po ní až do Kralup, podjedeme most TGM a vlevo po lávce přejedeme
řeku. Jedeme po cyklostezce 0082 až po ulici Horymírovu, tam přejedeme vlevo most
přes Zákolanský potok. Přejedeme hlavní a ulicí Mánesovou až ke stadionu TJ Kaučuk.
Podél něho po červené turistické až k žel. přejezdu. Tam vlevo, ul. Pražská až
k odbočce, vpravo, na Kladno. Přejedeme koleje a po této silnici až na náměstí do
Zákolan. V Zákolanech vpravo vedle samoobsluhy ulice Na Budeč. Pozor, je to dost
strmé stoupání až na vrchol. Po prohlídce pokračujeme po cyklo 0077 směr Okoř.
Sjedeme opět na 101, vlevo podjedeme viadukt a v levé zatáčce odbočíme vpravo na
polní cestu, opět na cyklo 0077. Dojedeme do Okoře, projedeme okolo rybníka, vlevo
restaurace Okoř. Pokračujeme vpravo, směr Lichoceves, po silnici 00710. Tu
projedeme a na konci vpravo na 0079 až do Černého Vola, ul. Ke Kulnám do ul.
Statenická. Až dojedeme na hlavní, dáme se vlevo a po cca 70m vpravo, ul.Ke Kříži.
Po polní cestě dojedeme na silnici, tam vlevo do Únětic, ul. Rýznerova. Dojedeme až
k pivovaru. Rýznerovou dál a vpravo odbočka mezi domy. Tou až do ulice Kozí a pak
vpravo do ul. Tiché údolí – cyklo A 50/8100 – až do Roztok. Vlevo ul. Nádražní,
stoupání přes Tyršovo nám. do ulice Lidická. Odbočka vpravo do ulice Přemyslovská,
navazuje ul. Komenského. Na malém náměstí vlevo informační tabule Levý Hradec a
dál až na louku u hřbitova s vyhlídkou na řeku. Vracíme se po zelené turistické,
odbočíme vlevo do Levohradské, opět vlevo do ulice Potoky a po zelené až k přívozu
v Klecánkách, jterý využijeme. Pojedeme vlevo do ul. Do Klecánek a stoupáme ostře
na náměstí V. B. Třebízského a dále po cyklo A 50/8100 až ke hřbitovu (vpravo) a dále
rovně ul. Topolovou až na rovinu a konec Klecan. Tam vlevo ul. Za Kasárnami,
přejedeme hlavní rovně na polní cestu (závora) a pokračujeme až na „T“, tam vpravo.
Dojedeme do Klíčan, vpravo ul. Hoštická až na ulici Hlavní (608). Vlevo až k půjčovně
traktorů, tam vpravo přes dálniční nadjezd. Na jeho konci vlevo schody a po cestičce
na ulici Břežanská až k retardéru. Tam vlevo, ulice Na Pískách až k Břežanskému háji.
Po polní cestě, vlevo kompostárna, na silnici vlevo do Dolínku a ke sportovní hale a
jsme v cíli.
Přeji hezké počasí, žádný velký „kufr“ a dobrou náladu.
Ivan Pekárek
http://www.mapy.cz/s/6Hvk
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