24hodinovka Až na dno – Hostivice

Trasa L – velký Kačák – 53 000 m
Orientace: po silnicích, cestách a značkách. Převýšení: 748 metrů. Cesty: silnice, turistické značky.

Z klubovny doprava ulicí Pionýrů na hlavní Litovickou ulici a na ní doleva a stále rovně. Pozor na
málo přehledné křižovatky u litovické tvrze a před železničním přejezdem. Silnice se mění na
poutní cestu lemovanou lipovou alejí a historickými kaplemi. Cesta ústí na silnici ke klášteru
v Hájku (bod 2). Po silnici stále rovně do Červeného Újezdu, zde doprava do Pavlovské ulice a poté
doleva do ulice U Větráku. Po ní až na silnici do Unhoště a v Unhošti ulicemi V Topolech, Hájeckou
(čtvrtá doleva), Pivovarskou (první doprava) a Na Koželužce (první doleva) na Václavské náměstí
(bod 3). Odtud po modré turistické značce podél Černého potoka (bod 4) do údolí Kačáku (bod 5).
Dále po červené značce doprava do Malých Kyšic. Po modré značce k Chyňavské myslivně a
společně po červené a modré na rozcestí u Chyňavy. Po červené přes Chyňavu (bod 6) a Železnou
na rozcestí U Jahodového vrchu (bod 7). Doleva po žluté do Lhotky u Berouna a dále po zelené
přes Malé Přílepy a Zabitou rokli do údolí Kačáku na Rejnov (bod 8). Odtud stále po zelené značce
kolem Svárovské lípy do Ptic, kde značka končí. Pokračovat po hlavní silnici až na konec obce, zde
uhnout ze silnice zahýbající doprava na silnici doleva, po ní na křižovatku u památné lípy a černým
křížem. Pokračovat rovně po asfaltové polní cestě k Chýni a podél trati k vlakové zastávce Chýně.
Nepřecházet trať, ale pokračovat po asfaltové cestě doleva a před porostem (Třetí skálou) opět
doprava a po chvíli znovu doprava (bod 9) po cestě k propustku pod železniční tratí. Cesta dále
pokračuje po hraně mezi zelení a polem k rybníku Bašta, přejít silnici a pokračovat opět pásem
zeleně k hrázi Strahovského rybníka. Na hrázi doprava po silnici a před zahrádkářskou kolonií
doleva po pěšině podél plotů k vjezdu do vojenského areálu. Zde se napojit na trasu naučné stezky
a po ní až na hráz Litovického rybníka a na Litovickou ulici. Po ní doprava a dále doprava ulicí
Pionýrů do klubovny.

