
Propozice - Popis tras pochodu Keltskou stopou 

 

1. Trasa „Ke hradišti“, 6 km: 

Start na Hřišti SK Olympie- Kaštankou po zelené turistické značce na rozcestí pod Hradištěm 

(kontrola 1), zpět po cyklostezce na hřiště Dolní Břežany nebo varianta pro kočárky tam i 

zpět po cyklostezce. 

Obtížnost: snadné, po rovině 

2. Trasa „Lhoteckým přírodním parkem“, 13 km: 

Start na Hřišti SK Olympie- Kaštankou po zelené na rozcestí pod Hradištěm (kontrola 1), dále 

po zelené turistické značce k zoo koutku ve Zbraslavi (kontrola 2)- pak doleva po žluté 

turistické značce až do Károvského údolí – doleva proti proudu Károvského potoka. Uhnout 

doprava a stoupáním až na Lhotecký naučný okruh (kontrola 3) – doleva pokračovat po 

Lhoteckém naučném okruhu na náves ve Lhotě, u kapličky doleva ulicí Na průhonu na horní 

náves – ulicí K hájovně na cyklostezku Lhota-Dolní Břežany, zde doprava zpět na hřiště do 

Dolních Břežan. 

Obtížnost: středně obtížné, dvě stoupání 

3. Trasa „ Roklemi k Vltavě a přes Lhotecký přírodní park“, 20 km: 

Start na Hřišti SK Olympie- Kaštankou po zelené na rozcestí pod Hradištěm (kontrola 1), dále 

po zelené k zoo koutku ve Zbraslavi (kontrola 2)- doleva po žluté turistické značce do 

Károvského údolí – doleva proti proudu Károvského potoka, doprava stoupání na Lhotecký 

naučný okruh (kontrola 3), za kontrolou vpravo na cestu, pak po modré turistické značce na 

železniční stanici Jarov - rozcestí s červenou- po červené Ohrobeckým údolím nahoru, po 

červené doprava vystoupat do kopce. Zde je rozcestí červené a naučné stezky Zvolská 

homole- pokračovat po této naučné stezce. Pak po červené pokračovat do Vraného (v 

hospodě U Kaštanu kontrola 4), odtud po žluté do Zvole. Ve Zvoli pokračuje trasa 20 km 

kolem kostela(u kostela kontrola 5). Trasa vede rovně (kostel nalevo) ulicí Pod věží, pak 

rovně přes pole až na rozcestí s ulicí K Vranému, kde odbočíme doprava a dojdeme až k 

obecnímu úřadu v Ohrobci (sejdeme cestičkou do údolíčka). Za ním odbočíme doleva do 

ulice Úvoz, přejdeme Károvskou a pokračujeme ulicí V zahrádkách stále rovně až do Lhoty. 

Ve Lhotě na návsi se dáme doleva ulicí Na Průhonu, na křižovatce přejdeme ulici Keltskou a 

pokračujeme ulicí K hájovně až na cyklostezku Lhota-Dolní Břežany. Na ní odbočíme doprava 

a zpět na hřiště do Dolních Břežan. 

Obtížnost: středně obtížné, tři stoupání 



4. Trasa „Roklemi k Vltavě a přes Libeňské pole“, 25 km: 

Start na Hřišti SK Olympie- Kaštankou po zelené na rozcestí pod Hradištěm (kontrola 1), dále 

po zelené k zoo koutku ve Zbraslavi (kontrola 2)- doleva po žluté turistické značce do 

Károvského údolí – doleva proti proudu Károvského potoka, doprava stoupání na Lhotecký 

naučný okruh (kontrola 3), za kontrolou vpravo na cestu, pak po modré turistické značce na 

železniční stanici Jarov- rozcestí s červenou- po červené Ohrobeckým údolím nahoru, po 

červené doprava vystoupat do kopce. Zde je rozcestí červené a naučné stezky Zvolská 

homole- pokračovat po této naučné stezce a pokochat se výhledy. Pak po červené 

pokračovat do Vraného (v hospodě U Kaštanu kontrola 4), odtud po žluté do Zvole. Ve Zvoli 

přes náves (u kostela kontrola 5) k hlavní silnici, po ní doleva. Za zatáčkou odbočit vpravo - 

po cyklotrase polní cestou do Libně. V Libni na hlavní silnici odbočit doleva do kopce, pak po 

cyklotrase 19a, doleva na hřiště do Dolních Břežan. 

Obtížnost: náročnější, vhodné pro turisty a všechny, kdo rádi chodí 

 

 


