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Podél Vltavy na sever

@@B

Tok Vltavy za Trojou

l

l

Od cyklistického rozcestníku u troj-

z píivozů. Za jezem značeníCT Vl-

ského přívozu (pobliž zámecké zahrady) l,ryraztepo pravém břehu Vltavy po CT Vltavská. Ta vás povede

tavská odb očídoprava, r,y však p okra-

značnou část cesty, její značeníje střídavě lepšía horší,místy bude lepším
vodítkem červená TZ, vedolci vice
méně souběžně. Na někteých úsecích
si můžetevybrat mezi asfaltem a lehce
terénnícestou.
Asfaltka vás povede kolem pražské
zoo těsně podél řeky, poté kolem pří-

šinu vedoucí těsně podél vody, můžete
jet buďpo ní (doporučujeme), nebo

vozu Zámý a následně dále až ke
Klecánkám, kde budete míjet další

čujte rovně, nyni jtž jen po červené
TZ.Ta po čase přejde z asfaltu na pě-

po souběžné silnici vpravo po okraji
lomu (podle situace nemusí být průjezdná),Po kilometru se obě možnosti

opět spojí. Podobně přes Husinec

můžetejet jak po červené, tak podél
řeky ulicí K Lomu, a nejinak tomu bude v sousední Řeži (doporučujeme
držet se navigace).

Od rozcestí Řež - žst. přijde relativně náročnějšíterénníúsek. Vede
nadále po červenéTZ, ale jenpo tlzké
pěšině kopírujícíříčníbřeh. Takto pojedete 4 km po cestě vhodné spíše pro

pěší,ale sjízdnéa značně kratšínež
případná silničníobjíždkapřes Drasťy.
Od přívozu pod Máslovicemi se již
cesta zlepší,střídavě se dočkáte i as-
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Trojský zámek
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Zajímavosti

:altu. Opět vás bude doprovázet jak
CT Vltavská, tak červená TZ. Poje-

ZÁMEK TRoJA I Trojský zámek patří mezi
nejvýznamnější ukázky zámecké barokní
architektury 17. století v Čechách, Toto vý-

lete stále rovně podéI Vltary přes
)olánly a Chvatěruby až do lGalup
rad Vltavou klávce přes řeku. Tu pře,edete podle značenína druhý břeh.

stavní letní sídlo Václava Vojtěcha, hraběte

Za lávkou odbočítedoprava a podél
\-1tary, jen po jejím levém břehu, záhy
,,1;edete z IGalup do lÝelahozevsi,
<de budete těsně míjet zdejši zámek.

za účastivynikajícíchevropských umělců,
jakými byli Ciovanni Domenico Orsi, Jean

ze Šternberka, bylo budováno od roku'l679

Baptiste Mathey, Jan Brokoffa další.Hlavní

sálje spojen se zahradou monumentálním

Podle značeníCT (ne již červenéTZ)
uledete ještě asi 1,5 km k mostu, kde
náte dvě možnosti: Buďpo něm pře-

zahradním dvojramenným schodištěm, na
jehož sochařské výzdobě se roku 1685 podí-

leliJiřía Pavel Heermannové z Drážd'an. Asi
kolem roku 1705 je doplniljiž zmíněný Jan

'edete opět na praý břeh a uvidíte
,,
eltruslý zámek a park (doporučujene), nebo pojedete stále rovně a pak
Joieva po modré TZ piímo k nádraží.
i němu vás dovede tato modrá i od

Brokoff. Schodiště je vyzdobeno plastikami

antických bohů a bohyň znázorňujícími
jejich boj

s Titány,

jak ho líčístarořecká //ias,

inríněnéhozámku. Do Prahy jezdí
. Nelahozevsi přímévlalcy.
Pod hořany
Hled'sebe

Uhý
Hled'sebe
1. díl

zómek Nelahozeves

ZAMEK NEIAHOZEVES I Na místě současného nelahozeveského zámku stával ještě

v 16. století statek. Jistý F|orián Criespek
z Griespachu ho nechal od roku 1553 po-

Nelahozeves

stupně přestavovat na honosné sídlo odpo-

Lešany

vídajícísve době a za vzor si vzal obydlí ital
ských aristokratů. Sám Criespek byl dozorcem

nad císařskými stavbami v Čechách. Na
stavbě se podíleli italštířemeslníci, kteří
pracovali i na Pražskémhradě.
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Zámek Veltrusy
Ostrov 59
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www.zamek-veltrusy.cz
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RaftCamp Veltrusy

CPS poloha: 50.2768492N, ]4,315]653E

telefon1l1 827 4l0
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wwwraftcamp,cz
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Cykloprodejna a servis V&V sport

=Jz
---,:

U Cukrovaru 1078, Kralupy nad Vltavou

telefon 3'l5177967

o

=
f

)N

www.wsport.cz
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