DOGMARATON – 41,4 km
Itinerář – popis trasy:
Od startu se vydejte vpravo přes most přes Jizeru po červené TZ k rozcestí Káraný. Odtud
pokračujte po žluté TZ směr Toušeň. Přejděte most přes Labe a dojděte až ke křížení
s modrou TZ. Vydejte se vlevo po modré TZ. Dojděte po modré TZ na začátek Čelákovic.
Opusťte modrou a vydejte se do kopce ulicí Na Stráni až na její konec (projdete kolem
paneláků až na křižovatku s ulicí Rybářské). Dejte se vlevo ulicí Rybářská po žluté TZ. Žlutá
vás dovede do parčíku za knihovnou, kde na panelu naučné stezky „Zastavení č.24“ je K1.
Pokračujte stále po žluté TZ přes lávku přes Labe, lávku přes Grádo, kolem Lipovky, přes
rozcestí V Doubí až ke Svatému Václavu – v turistickém přístřešku za eremitáží je K2.
Dejte se vpravo po široké písečné cestě podél kolejí - cyklostezce č.0041. Na neoznačeném
rozcestí Karlov vlevo po cyklostezce č. 0041 až do Staré Lysé K3 na turistickém rozcestníku
Stará Lysá.
Dále po zelené na Čihadla, rozcestí Pod Čihadly až do Předměřic K4 (na rozcestníku). Stále
po zelené přes Jizeru do Tuřic, přes D10 do Sobětuch a až na konec této obce. Zde zelenou
opusťte (začíná vlastní značení – pokud ho někdo od středy neotrhal) a vydejte se šikmo vlevo
po polní cestě v remízku, dojděte k fóliovníkům a vydejte se vlevo po polňačce mezi ploty
(nabitými !!!). Dojděte na silnici, zabočte vpravo, vejděte po silnici do okresu Praha Východ a
vydejte se šikmo vlevo na lesní cestu. Pokračujte po vlastním značení až k pomníku Karla VI.
v Hlavenci K5 (na lité informační tabuli).
Památník se nachází na turistické odbočce červené TZ – dojděte po značení odbočky až na
klasickou červenou TZ a vydejte se vlevo do kopce. Červená vás dovede ke Čtyřem kamenům
a převede vás před D10 a do lesa směr Podbrahy. Červenou opusťte a jděte po cyklostezce č.
0039, která se změní na cyklostezku č. 17 a dovede vás k rozcestí zelené a žluté TZ u
Podbrah.
Pokračujte po žluté směr Zelená bouda – hájovna. Těsně před domkem u přejezdu se vydejte
vpravo po lesní cestě podél kolejí. Narazíte na zelenou, která vás dovede k dalšímu přejezdu,
přes něj a do lesa. Ve chvíli, kdy zelená zahýbá ostře vpravo jděte rovně po vlastním značení,
které Vás dovede opět na žlutou. Dejte se po ní vpravo až na rozcestí Stará Boleslav – most

K6.
Po modré TZ vlevo až do cíle.

DOGMARATON – 41,4 km
Během své cesty zakřížkujte v kontrolní kartičce správné odpovědi na tyto otázky :
(POZOR jsou zpřeházené)

1. Jak se v reálu jmenuje rozcestí označené na
mapě jako „Pod Čihadly“?
A) Sojovice - chaty
B) Předměřice - chaty
C) Čihadla - chaty
D) Tuřice - chaty

5. Když je to do Benátek po cyklostezce č. 17
13 km, kolik je to do Prahy?
A) 17
B) 27
C) 37
D) 47

2. Kdy byl položen základní kámen cyklistické lávky
přes Labe v Čelákovicích?
A) 28.5.2012
B) 28.6.2012
C) 28.7.2012
D) 28.8.2012

6. Ve kterém roce vydala Marie Terezie patent
omezující těžbu dřeva?
A) 1743
B) 1749
C) 1754
D) 1758

3. Ve kterém roce byl rekonstruován most v
Tuřicích?
A) 1990
B) 1995
C) 2000
D) 2005

7. Který rozcestník je v nadmořské výšce 195 m?
A) 5. května – žel. přejezd
B) Podbrahy
C) Karlov
D) Grádo

4. Když je to do Dvorců po cyklostezce č. 0041
2 km, kolik je to po č.0037 do Milovic?
A) 12
B) 14
C) 16
D) 18
8. Ve které obci stojí dům s tímto č.p.?
A) Toušeň
B) Káraný
C) Čelákovice
D) Nový Vestec

9. doplňte, co chybí na obrázku:
A) PAN
B) MISTR
C) PRINC
D) HAJNÝ
10. U které obce se nachází tato církevní stavba?
A) Čelákovice
B) Stará Boleslav
C) Čihadla
D) Dvorce

