Popis cesty do Dřevčic
Ze směru od Brna, Plzně…:
Jeďte po Pražském okruhu II (Jižní spojka) směr Mladá Boleslav, Liberec. Na konci
okruhu uvidíte na levé straně nákupní a zábavní centrum "Centrum Černý Most" (IKEA,
Globus, Makro…), pojedete pořád rovně - směr Liberec, Mladá Boleslav (dálnice E 65).
Najedete na tuto rychlostní komunikaci-dálnici a po zhruba 4 km uvidíte vlevo čerpací
stanici JET a vpravo čerpací stanici BENZINA. Kousek za ní sjedete z dálnice doprava na
Horní Počernice a Radonice (je tam ukazatel), po sjezdu z dálnice odbočíte doprava na
Radonice. Nadjedete dálnici, po které jste přijeli, pokračujete pořád rovně, po pravé straně
je logistický areál a centrála společnosti Plus Diskont.
Přijedete do Radonic (cedule), pojedete rovně cca 150 m, je tam velice mírné "esíčko", tím
projedete rovně, pořád po hlavní, pak se silnice mírně svažuje z kopce, po levé straně je
výrazný menší rodinný domek ve žluté barvě, kousek dál po pravé straně je v zatáčce
zastávka MHD, před ní je špatně viditelný ukazatel směr Brandýs n.Labem rovně, Vy za
zastávkou MHD pojedete "rovně" po hlavní - POZOR - hlavní ale zatáčí prudce doprava,
pak kousek rovně, pak znovu prudce doprava (pořád po hlavní!).
Vyjedete z Radonic, pojedete rovně a přijedete do Jenštejna - poznáte to tak, že po pravé
straně bude rozestavený soubor rodinných domků. V Jenštejně pořád po hlavní, hlavní se
brzy stáčí prudce doprava (ukazatel Brandýs nad Labem, Dřevčice). Pak pořád rovně, až
přijedete na "téčkovou" křižovatku, před ní bude mírně schovaný ukazatel směr Benátky
nad Jizerou, Brandýs nad Labem. Na této křižovatce odbočíte doprava (silnice číslo 610) a
po cca 1,3 km vjedete do Dřevčic.
V Dřevčicích po cca 300 m je na levé straně autobusová zastávka, kousek dál na pravé straně
rovněž autobusová zastávka, za ní na pravé straně Hospoda u Březinů (starší bílá přízemní
budova). Hned za ní odbočíte doleva (je to šikmá odbočka) a po cca 100 m jste na místě.

Pokud pojedete z centra Prahy, máte možnost jet i přes Prosek, Kbely…. Doporučujeme
však jet na Černý Most, tam najet na dálnici na Liberec-Mladá Boleslav a řídit se uvedeným
popisem.
Pokud pojedete směrem od Liberce, Mladé Boleslavi - doporučujeme sjet cca 4 km před
Černým Mostem z dálnice na Horní Počernice/Radonice a dále jet dle popisu.
Pokud byste náhodou sjezd na Horní Počernice a Radonice ve směru od Prahy přejeli, můžete
pokračovat na Brandýs nad Labem a pak se snažit přijet po silnici 610 z Brandýsa nad Labem
- přijedete do Dřevčic z druhé strany - v tom případě odbočíte k Dřevčické tvrzi těsně před
Hospodou u Březinů doprava (bude po levé straně).
Pro jistotu ještě uvádíme možnost použít "Plánovač trasy" na www.seznam.cz - sekce
Mapy, tam zadat místo, odkud pojedete a Dřevčice (u Brandýsa nad Labem). Tady získáte
jednak zobrazenou mapu, jednak heslovitý popis cesty.
ŠŤASTNOU CESTU!

