POPISY TRAS POCHODU
RADOTÍNSKÉ KOLO JARDY BARÁKA

Trasa 12 km
START Radotín u kostela – Černošice – rozcestí na Sulavě – CÍL Radotín
U radotínského kostela sejdete dolů k řece a podél Berounky proti proudu nově
vybudovanou stezkou pro pěší a cyklisty až do Černošic k lávce. U lávky zahnete
vpravo. Přejdete závory a od rozcestí značených turistických cest u černošického
nádraží se dáte vpravo po zelené značce. Stoupáte obcí a pak lesem na rozcestí na
Sulavě. Odtud po červené značce je to už slabá hodinka do Radotína. Značka
vede kolem urnového háje dolů ke kinu. Za kinem opustíte červenou a odbočíte
vlevo, asi po 100 m vpravo na most přes potok a pak stále rovně k sokolovně.

Trasa 20 km
START – Radotín u kostela – Černošice – Vonoklasy – Solopisky – rozcestí
pod Kulivou horou – CÍL - Radotín
U radotínského kostela sejdete dolů k řece a podél Berounky proti proudu nově
vybudovanou stezkou pro pěší a cyklisty až do Černošic k lávce. U lávky zahnete
vpravo. Přejdete závory a pokračujete rovně po silnici (už po modré značce) na
konec obce. Tam vlevo do kopce lesem do Vonoklas, Z Vonoklas pokračujete po
zelené značce kolem rybníka Pekárek (u Čtrnáctých) do Třebotova stále po zelené
až k rozcestí na Sulavě. Odtud stále po červené je to už slabá hodinka do
Radotína. Značka vede kolem urnového háje dolů ke kinu. Za kinem opustíte
červenou a odbočíte vlevo, asi po 100 m vpravo na most přes potok a pak stále
rovně k sokolovně.

Trasa 37 km
START - Radotín u kostela - Černošice– Vonoklasy – Roblín – Mořina –
Kařlštejn – Mořinka – Vonoklasy – Solopisky – rozcestí pod Kulivou horou –
CÍL Radotín
U radotínského kostela sejdete dolů k řece a podél Berounky proti proudu nově
vybudovanou stezkou pro pěší a cyklisty až do Černošic k lávce. U lávky zahnete
vpravo. Přejdete závory a pokračujete rovně po silnici (už po modré značce) na
konec obce. Tam vlevo do kopce lesem do Vonoklas. Z Vonoklas pak půjdete
stále po modré značce směrem na Roblín. (Pozor na křížení modrých značek).
Z Roblína sejdete do Karlického údolí a pak stoupáte polní cestou do Mořiny.
Z Mořiny po silnici stále po modré k Dubu sedmi bratří. Odtud po červené
k restauraci Pod Dračí skálou. Odtud přes Karlštejn na rozcestí pod hradem. Tam
vlevo (stále po červené) lesní a pak polní cestou do Mořinky. Na konci návsi
vpravo a sejdete do Karlického údolí. Na silnici se dáte vpravo a po chvíli vlevo
vystoupáte zpět do Vonoklas Z Vonoklas pokračujete po zelené značce kolem
rybníka Pekárek (u Čtrnáctých) do Třebotova stále po zelené až k rozcestí na
Sulavě. Odtud stále po červené je to už slabá hodinka do Radotína. Značka vede
kolem urnového háje dolů ke kinu. Za kinem opustíte červenou a odbočíte vlevo,
asi po 100 m vpravo na most přes potok a pak stále rovně k sokolovně.
Trasa 50 km
START Radotín u kostela – Zbraslav náměstí – Zbraslav nádraží ČD Vrané nad Vltavou – Davle (1. KONTROLA) – Sloup – Řitka - rozcestí u
Šraňku (u Hlavatého kamene) – Dobřichovice – Vonoklasy (2. KONTROLA)
– rozcestí pod Kulivou horou - CÍL Radotín
U radotínského kostela přejdete po lávce poprvé přes Berounku a dále na
Zbraslav (červenou budete sledovat až do Davle). Ze zbraslavského náměstí
k mostu Závodu míru přes Vltavu. Hned za mostem vpravo, kolem nádraží proti
proudu řeky do zastávky Jarov. Od zastávky vzhůru Ohrobeckým údolím
(společně se žlutou). U chaty 039 vpravo do kopce na rozcestí na Ohrobecké. Zde
opět vpravo (už jen po červené) a po chvíli sestupujete do Vraného nad Vltavou.
Následují velké chatové osady Nová Březová a Oleško a sestup do Davle.
Přejdete po zelené přes starý most přes Vltavu. Za novým mostem kolem
benzinové pumpy po silnici Praha – Slapy směrem na Slapy, resp. Štěchovice, ale
vzápětí vpravo po zelené značce vzhůru do železniční stanice Bojov a pak po
žluté přes Líšnici a Řitku na rozcestí u Šraňku. Z rozcestí pokračujete po modré
značce, podruhé překonáte Berounku, přes Dobřichovice stále po zelené, stoupáte
do Vonoklas. Z Vonoklas pokračujete po červené do Solopisk a pak stoupáte
lesem na rozcestí pod Kulivou horou. Po půl kilometru je rozcestí na Sulavě a
odtud stále po červené je to už slabá hodinka do Radotína.

