Popis trasy od autobusové zastávky na znamení Kovárna linky 112 ve směru Podhoří k pokladně
Vinice Botanické zahrady Praha:

Po výstupu z předních dveří autobusu dohledejte 1 metr před sebou kamennou zeď.

Otočte se doprava a jděte podél zdi 1 metr. Zeď zde končí a navazuje na linii trávníku, podél kterého
jděte 9 metrů.

Trávník v tomto místě přechází v nezpevněný hliněný povrch, jehož rozhraní s chodníkem se stáčí
v plynulém oblouku mírně doleva.
Jděte podél linie tvořené rozhraním rozdílných povrchů 8 metrů až k místu, kde nezpevněný povrch
přechází v 2 metry dlouhý 5 centimetrů vysoký obrubník.
Upozornění – v tomto prostoru se držte raději více vlevo, neboť po pravé straně je silnice.

Jděte podél obrubníku, který přechází opět v nezpevněný hliněný povrch.

Jděte 3 metry podél rozhraní rozdílných povrchů, levou vodicí linii zde začíná tvořit rozhraní chodníku
a štěrku. Chodník se zde stáčí v mírném oblouku doleva a začíná stoupat.

Jděte 3 metry podél rozhraní rozdílných povrchů, chodník se zde stále stáčí v oblouku mírně doleva a
začíná více stoupat.

V tomto místě přechází levá vodicí linie v trávník, podél chodníku se zde může vyskytovat také křoví.

Jděte podél levé vodicí linie 4 metry, chodník se zde opět stáčí mírně doleva.
V tomto místě je již možné aktivovat prostřednictvím povelového vysílače akustický orientační
majáček umístěný na dřevěné budově pokladny Vinice.

Jděte 10 metrů podél levé vodicí linie, která zde přechází v 15 centimetrů vysokou a 60 centimetrů
širokou kamennou zídku.
Upozornění – v žádném případě na tuto zídku nevystupujte, hrozí zde nebezpečí pádu z výšky.

Jděte podél levé vodicí linie tvořené kamennou zídkou 1,5 metru, levou vodicí linii zde začíná tvořit
1,7 metru dlouhé otevřené křídlo dvoukřídlé kovové brány.

Na konci křídla brány se otočte doprava a jděte 3,5 metru v přímém směru podél vodicí linie tvořené
kovovým odtokovým kanálkem a malým vyvýšením.

Dohledejte před sebou 1,5 metru vysokou kamennou zeď a otočte se doleva.

Jděte podél zdi 2 metry.
Upozornění – ve výši pasu vystupují ze zdi kovové krabice, dbejte zde zvýšené opatrnosti.

V tomto místě se zeď lomí doleva a snižuje se na výšku 0,5 metru.
Jděte podél zdi 19 metrů.
Upozornění – u zdi se může vyskytovat kovový válcový odpadkový koš vysoký 70 centimetrů, dbejte
zde zvýšené opatrnosti.

Zeď navazuje na dřevěnou budovu pokladny, okénko pokladny je umístěno 1 metr od rohu ve stěně
budovy ve výši 1,2 metru.

