
Pod hradiště Keltů (kočárková), trasa 5 km 

Přes hřbitov rovně, za hřbitovem doprava směrem do aleje Kaštanka a cyklostezkou k 

Hradišti, na rozcestí pod hradištěm je kontrola. Pak odbočit doleva na Lhotu, přes Lhotu na 

náves, za návsí doleva ulicí Na Průhonu, na křižovatce doprava do ulice Keltská směrem na 

Dolní Břežany. Za Lhotou po pravé straně chodníkem a polní cestou ke hřbitovu v Dolních 

Břežanech a do cíle na hřišti.  

Cestou keltských lovišť, trasa 13 km 

Ze startu doleva ke kruhovému objezdu, kolem památníku ulicí Mezi křižovatkami přes druhý 

kruhový objezd, projdete kolem mlynářského rybníka dozadu a přes lávku nad výtokem 

z rybníka do ulice Trnková. Na konci ulice Trnková štěrkovou cestičkou rovně a pak doleva 

po žluté turistické značce. Pokračujete rovně úvozovou cestou k silnici na Točnou. Doleva do 

Točné a zde po žluté turistické značce přes Šance dolů k Vltavě na rozcestí turistických cest 

pod Závistí. Za mostem přes Vltavu stále po žluté turistické nahoru na hradiště Závist kolem 

Arcibiskupského altánu. Na vrcholu obejdete Hradiště a na rozcestí turistických cest se vydáte 

zpět do Dolních Břežan po zelené turistické značce. 

Přes Vltavské rokle a vyhlídky, trasa 25 km 

Ze startu doleva ke kruhovému objezdu, kolem památníku ulicí Mezi křižovatkami přes druhý 

kruhový objezd, projdete kolem Mlynářského rybníka dozadu a přes lávku nad výtokem 

z rybníka do ulice Trnková. Na konci ulice Trnková štěrkovou cestičkou rovně a pak doleva 

po žluté turistické značce. Pokračujete rovně úvozovou cestou k silnici na Točnou. Doleva do 

Točné a zde po žluté turistické značce přes Šance dolů k Vltavě až na rozcestí turistických 

cest pod Závistí. Za mostem přes Vltavu stále po žluté turistické nahoru na hradiště Závist 

kolem Arcibiskupského altánu. Na vrcholu obejdete Hradiště a na rozcestí turistických cest se 

vydáte doprava Károvským údolím směrem k Vltavě na Jarov a dále po červené turistické 

značce podél železnice až k odbočce doleva do Jarovského údolí. Údolím vzhůru a pak 

odbočkou vpravo stále po červené značce do kopce na Zvolskou Homoli. Na kopci doprava 

směrem do Vraného pořád po červené turistické značce. Odtud po žluté turistické značce do 

Zvole. Ve Zvoli začíná turisticky neznačená část, za kostelem doleva ulicí Pod věží, pak 

rovně přes pole až na rozcestí s ulicí K Vranému, kde odbočíte doprava a dojdete až k 

obecnímu úřadu v Ohrobci (sejdete cestičkou do údolíčka). Kolem úřadu rovně na křižovatku, 

v hospodě U Trojánků kontrola. Pokračujete rovně ulicí U Rybníků 1 na štěrkovou cestu až na 

rozcestí k památníku vzniku republiky. Zde odbočíte doleva a po cyklostezce dojdete do 

Dolních Břežan na hřiště do cíle. 

 


