24hodinovka Až na dno – Hostivice

Trasa F – Peterkův mlýn – 6 600 m
Orientace: ulicemi a po neznačených cestách. Převýšení: malé. Cesty: ulice, cyklostezky, louka.

Z klubovny doleva ulicí Pionýrů, znovu doleva ulicí U Potoka a stále rovně až na Husovo náměstí.
Přes něj stále podél potoka, na místě pro přecházení přejít silnici na Sobín a pokračovat podél
potoka. Možné jsou dvě cesty – přes betonový mostek a po pěšině mezi ploty koňského výběhu
a psího cvičiště vlevo a potokem vpravo, nebo po pravém břehu potoka po louce, bez pěšiny. Za
mostem mezi ulicemi V Podskalí a Platanovou pokračuje asfaltová cyklostezka, kus po ní, ale za
retenční nádrží přejít po louce k suché strouze a sejít k bývalé vodárně (žlutý historický dům). Za
mostkem přes potok projít propustkem pod železniční tratí po úzké římse na levé straně a projít
mezi potokem a čistírnou odpadních vod. Stále po louce mezi potokem a karlovarskou silnicí až
před rybník Strnad, zde po cestě doprava přes potok, za ním ne rovně do vrat areálu bývalého
Peterkova mlýna, ale doprava a pak obloukem doleva (vlevo porost, vpravo pole) k cyklostezce. Po
ní doprava a za železničním přejezdem u zastávky Hostivice-Sadová doleva na konec zástavby, za ní
po pěšině nebo po louce doprava. Držet se podél zástavby po pravé straně, až se dojde
k sportovišti a Okrajové ulici. Po ní k hlavní ulici Komenského (silnici Hostivice – Sobín), tu přejít do
lesa a po pěšině nejprve mezi rybníkem a silnicí obcházet rybník. Držet se hlavní cesty. Poté, co se
pěšina oddělí od silnice Břve – Sobín, se držet vpravo a přejít širokou strouhu po dřevěné lávce. Za
ní doprava po naučné stezce, ale zanedlouho, ještě před přepadem z rybníka, zahnout doleva
podél strouhy od přepadu na hlavní křížení cest v lese. Zde se opět napojit na trasu naučné stezky
a projít po hlavní cestě podél Litovického rybníka (podél strouhy a vrbové aleje, neuhýbat na
pěšinu těsně podél břehu Litovického rybníka) až na hráz k Litovické ulici. Po ní doprava a poté
opět doprava do ulice Pionýrů ke klubovně.

