24hodinovka Až na dno – Hostivice

Trasa J – dva kláštery – 20 640 m
Orientace: ulicemi a po neznačených cestách. Převýšení: střední. 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 doleva po hrázi rybníčka a dále alejí mezi poli až k dálnici D0 (Pražskému okruhu) a dále podél
dálnice. Ještě před železniční tratí přejít most přes dálnici a po cyklotrase pokračovat ulicí K Šancím
až ke klášteru boromejek v Řepích. Za klášterem ostře doprava ulicí Žalanského a Strojírenskou do
Zličína. Za přejezdem železniční trati třetí ulicí (Lačnovskou) doprava a do historického centra
Zličína. Před návesním rybníkem Mistřínskou ulicí doprava. Tato ulice se pak přibližuje hlavní
Hrozenkovské ulici, ale po ní nejít. Pokračovat Mistřínskou, která přechází do cyklostezky do
Sobína, podchází dálnici D0. V Sobíně doprava po hlavní Hostivické ulici, v druhé levé zatáčce
rovně po cyklostezce směrem do Hostivice. Za mostkem přes strouhu před začátkem hostivické
zástavby doleva po louce. 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
pokračovat po hlavní cestě stále rovně k mysliveckému srubu u Kaly. Zde se napojit na trasu
naučné stezky doprava po hrázi rybníka a po stezce jít až ke vjezdu do vojenského areálu. Zde se
doprava a držet se po levé straně plotu zahrádek. Pěšina vede až na hráz Strahovského rybníka se
silnicí. Po ní doprava na druhý konec hráze a pak doleva pěšinou pásem zeleně až silnici na hrázi
rybníka Bašta. Silnici přejít a pokračovat podél rybníka a po hranici zeleně a polí až k propustku
pod železniční tratí. Za ní se držet hlavní cesty a poté zahnout doleva a doprava, jít po asfaltové
cestě od Chýně k Hájku. Cesta ústí na silnici, po ní doprava ke klášteru, před klášterem opět
doprava a za křižovatkou se silnicí na Jeneč uhnout doleva na poutní cestu s kaplemi a lipovou
alejí, po ní a později po silnici stále rovně až do Litovic. Za Litovickým rybníkem doprava do ulice
Pionýrů ke klubovně.

